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  !! اادرمش قااااا
 

 �� أ��د ا���س ���ت و�
��� .. ا���دئ ا�
وم ذ�ك �� �
 �ن ��&
&ً  و�ر%ل،  ا"�ق �� رو
داً  رو
داً  ر���عا�

 �دأت -د���ت  �ا��* ا��,
 %وارأ دا+ل *ا�ذھ�
 �)���أ


3,س ��دأ &����� ��ن ؛ ���ط0ب �زد�م �� 4���� 

ً 5,� %,م ا��,
*  ،  ا��)��د ،  يا��د
د %وره 5,� ����6
 ً  ��)  ي�ر ا����د(  ووا9)�ً ،  
د
4 �� ) ا��و��
ل(  ��%��

؛  ا�,�ظ &> نإو؛  و=�دٍ  را6>ٍ  �ل ���رق : و5
�4،  ذ�
4أ
  ) ..!!* و=�د
 را�6*(  �ل �@ل

  

�را��ظ
م  و� .. �ر  : 
	ول ���� و���ن !..  

  ..! ����ون � �� و
��ق .. � ����ن
  

 

� ���
 ا�3و ذ�ك �و&َ  )�ر
ُ  �&وتٍ  ذإ �ذ�ك ؛ ھو و�

  ! ذ�
4أ �� *=�
ا" &وت 5,
4 و
@طC �ا�رو���%

  ! .. ��دأ.. ��دأ:  
 �دى ��وت ذاإ �

4���
  ..!! ���4أ وا-ف ��+ص ذا�D ؛  =�,�4 �ن �
  

  !.. �3د �)@ول �ش .. 
نا����ھ أ�و .. �)@ول �ش :��دأ

  
٤  

  ؟ .. ��
د �وأ 
� ز
كإ) ��دأ 
)��ق وھو( :#ھ� 


4إ ��5ل �
  .. وJ *و�� �
ك ؟؟؟.. �-,� ��
ب 
  


� *و�� �
ك �ا�, �تإ .. K ا���د :��دأ��� ..  

  .. ����5ك ةا���Lر ن� +ر3تأ+
راً 

 ا�,� ةا���ر 
� 5م �
�ك !!! ��ر وراك 
�ون �� زى �%�+��


3 �ش ؟؟ �,�� يد ���ت��� 
   ؟؟ �
4 *ا��,
  

،  أ��د 
� و�0L�� J ظروف �و
* ي�5د ��ن :#ھ� 

ر *ا��,
 �زلأ ��ب �ش إ�� �5رف �تإ و���ن=  ���

 ا�ز�ن �� +&و&�ً ،   
�ون �5دي ���9رات أو %���ن


�� ر���..���و��� �ا�, وا����ظر ده �
4 ���إ �ا�,��(
  ً �(
�3!  
  
  

  : )ا�ط����ت �دىإ �� ظرا�� ق
�دّ  وھو( :��دأ

�
  ..!! ط��4-����� .. اااا�دااااااااا�3ااااااااا 

  .. ا��ل يز ؟؟؟ �س 
� 5م ھ��� ���و��� �ا�, ا����ظر �����


@ول �&��� �
�وا�واد  �� يوز� :  

  "!ابيض وليلتنا..النازل يف والبناطيل..الطالع يف البديهات"
  

  

 ����ت �ص طل�� ي��و �ش !!: )  �تإ �� يز �%4 :#ھ� 

ُ � �د
ن ��� �+أ 
� ؟؟.. �+أ 
� �@� ا���س   !! ..دانـ



  
٥  

  .. ���ت +واتإ �)�د
ش ��أ ..و:ً أ :��دأ

 ً �
��R  .. ����ّ�
 ھ���5
زك ��
  ؟؟ �
4 �ده و:�%
ن *ا��,
 3وا

�ر�وا ��� ده .. ط�)�ً  5,
�م ��ص 5,��نأ�
د 
 ��� يوأ �

  !!؟؟؟ �ش���ر�� ���إ �ر�9 .. 5,
�م �
�ص �د �
0-وا
  


0، و :)أ
وه أر�9  :#ھ�  �
 �� �@)د ھ�� �ن �@وم ���> 
*�� 
  ..  �و
* �3د �)�ك �,مأ� �5
ز 5,��ن ، *���

  

��  ده ا����ت �و9وع .. �)�
� ����و�ش ھ��� 
� :��دأ

�� و�ت�� ��أ ، �ل �,�وش د�� ،







  ! �@در�ش �س 
ر

 ھ
@در �ش،  *وا����
 ا"و�� 5ن �&ره =ض �و ا�وا�د

  !!� د�و-� �
�م �
��)�ل ا�وا�د ده !!ا"�ف 5ن �&ره 
Lض
  

 �)ض 5ن أ�د ا�د�5ة ��,�* ���ر��ھ������4 ؛  :#ھ� 

     ،  ا�&�رع '% ��&% ���
ك ا�� ت( :  �
@ول؛  ا����ت

  .. ھ�������4 ) ���ف �* �ش �و �	و�ك , �+� *�
ت �وو
  

  

  .. وJ �ق �5ده..ھ����������4 :��دأ

  ..0ً ت �@وا ���,* &)�* �)ا����
  

  ..���,*  ا����ت �)0ً  .. أ��د 
� �ص :#ھ� 

1
ر �&*�0 �/
شو�*ن  �+
  .. ل �2ذن �� و�

  
٦  

 ا���رع أو *ا��,
 ��زل �و ا�وا�د نإ �� �)�ك ��أ :#ھ� 

  !!.. �)0ً  *�)ر� ��زل �4�U �د�و-�

 �� �@�
 .. ا��&ر =ض �� ا���س �C رھ
ب ��3دا�وا�د �

 و-�تا" �ل �و� ا����طق �ل��  نإ -,ت �تأ �� يوز

  ..!!  �,�L*�@ت  د�
�ا� �د�و-�


ن9
ّ � وا����ت .. دا+ل ا�&
فو( 
  !..ا�صاااااا+�اا *ا�)�,


ف ���ھم '�رق �ش *ده و*ده�  !!! :(( &�� و� 

 و
�@� ���ن �ر+ص %)�رهأ ����لإ �ل .. �و3ود وا��ت

  !! ا��
ت �� �و�دك��م �
�3  +ط �
ك

 ..!!و=
ره ��05توا� وا��03ت وا��و��
0ت ا�دش و�ذ�ك


ش طر
@* �,�روب  !!.. ���ن لـــــــــــ� �� ا����ت��!!!  
  

  

  ..!ه �تغي اا اوصعب جدا..هو ده الواقع ..لألسف �
  ! إنك إنت اللي تتغ� ..األسهل إنما 

  
  


)� :��دأ� 







  ؟؟ 
4إ
  

 ���� �&رك �Lض ,��ا �تإ ازمااااااااااا:ااا
)��  :#ھ� 

  ! �وا�
ك �ا�, ا���ن ���ت
  

  !!إ�ت أ�
د ���رج  ؟؟؟..ده ا��0م �س يااااازاإ ط
ب :��دأ

  
٧  

  !!؟؟؟؟؟؟؟؟ھ���  5م 
� �)@ول �0م -ول :��دأ

�اااااااااااااااادر �ش  �أ .. �
  .. اااادراااااااااااا�ااا �ش 4م 


� �س .. ا�صاااااا��اا ��رى 1ضأ �در �ش� 
  !! 0&و
  


ك ��%س :#ھ� � Jس .. و� �
 ��)ب :زم �-,� ��
ب 


�س �� 5
�ك �تإو )-�در �ش(�,�*  ��@ول �تإ ..* �و� 


ب 5,� ����رج وأ ا���رع �� ة�وا�د ���ص *ا�,�ظ,� !!   
  

   ..ةشوي نفسك على تيجي زماااااااااااااااال �
  !ة شويستحمل تتصرب و زماااااااااااااااااااااااااااااال

  ،مش جمرد ما الشيطان يقولك بص 
  !تقوم تبحلق وتقول مش قادر

 

  : �ؤال أ���ك و�4
ز �
  


�א���������������؟؟؟�א��������� �
  .. و�)��� %����4 ر��� :��دأ
  


ل :#ھ� 


1
ر ���,0 ھ
:�ر � �ش ر� � *
دأو..  3داً  �3 

  &> و: أ�� =,ط�ن ؟؟ ..  ���+� ھ 	در   �إ 
��م وھو

  

  
٨  


4إ -�ل ر��� ��وف ���)� ط
ب � ..  ���(� J ل�- :  
  

 ِهْمَيُغضُّوا ِمْن أْبَصارُمْؤِمِنَ) لُقل ِل(�
   ْزَكى َلُهْمَذِلَك أ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم 

  ٣٠:ا��ور��)��َما َيْصَنُعونِإنَّ اللََّه َخبٌ� ب       
 

 

 )رفھ�؛ ) َ*% �َُ+مأَز�َِك ذَ (  �)��� J -ول �� �:�� � �و �

 ا��&ر �Lض أ�رك��5م ��Uوا�ك،وو +,@ك ��,ا ھو ر��� نإ

، وأ��ظ ���%ك  ك@,�� ط�رأو �
ك أ�%ن ده نإ 
),م "�4

�&,ك �ا�, و�%��ھل ��)بھ :زم 
�@� أ�ره +���ت و�و !  

  

 �4% ا���ر 1ض �	د
م ھ�0-� 
0ا< '# ��ظت و�و �


نو�)د ا"ول ا��&ر �Lض �ر��أ ر��� 
)�� ... ا�/رج �/ظ 

أ+طر و أھم ا����� ا"�ر نإ �C،  ا��رج ���ظ �ر��أ
 ھو ا���ر ط@قإ *�ن ��� �*نو .... ا"Rم �� ��رأ 5@و��4و

0
�4 -دّ  ر���؛  ا��رج ��ظ �)دم وا�دا'B وا���رض ا��دا
 وا��
�ذ ا�ز � �دا
0 ھو ا���ر ط@قCن إ ! ا"ول �� ذ�رهو

D�� ...!!  



  
٩  

  !وا�دة �رة  ھ
�&ل ���5ره  ا�ز��أ&ل  �


 %��م 
Lرز ا��
ط�ن ..���	% �ن ا� ظر ���رام �زم 0 ا��دا


�زع��د ��  ، ا�@,ب �� ا��&ر ط0قإ �4� *
�+ J 
 &��ب
و-C  و�)د
ن .. و�)��� J 4����% �ن وا��
�ء

  ..!! ��K وا�)
�ذ ا�ز�� 3ر
�* �� ا��&ر ط0قإ
  

���و������������ �!"��KK>>  

  ! فيه يقطع يقعد قلبك على لبيدخ مسموم سهم دي
  <<�و���)&��!� �د&����ل�و��� �

  !ة بشرار بدأيب احلريق..كده ةالبداي هى
 

 

�6ز ��� �)&
* ا�ز�� ، 5ن �%��C ��� � وا���د *� �و �
 �%�كأ ..! * ديا��)&
 �� أ�داً  �����ر و�5ر�� .. ��%��أ

  ..نر��� 
)&��� �ن ا��� ..�دأ J 5,� ��أز و: +
ر 5,�
  

  

  ؟؟ هل ترضي لنفسك إا حتوم حول املعصية ديف    �
  ؟؟ أو مبعىن أقرب إنك ختبط على باب املعصية دي  

 
 

  !! كأنك بتدق دقة على البابكل نظرة حرام أهو  �

  
١٠  

 دي ةا��ظر،  +��ص �5د
* ة��ظر *ا��دا
 :ا��ر��0 اCو�% 

 ا�,دار %�4 �
��	+� ا�	�ب ، �
4 و�د+ل ,@,ب� �روح ���


),@�� وا�����* وا�را�)* وھ�ذا 4 ده *
  .. ، و�)د
ن ا����

 ا��/*
ر وھ�؛  0ا��� 
 0ا��ر�� �� �%�نا� 
د+ل ��� �د�
  .. *ل &و
�G��� 0رھ�إو *�
0 ا��ور ا�رھ
�0 دي '#

  

  

 ط0قا� �&رك �ط,ق �كإوھ� ؛  0ا�H��H 0ا��ر�� و�)د
ن

*ل '#  ا�� �ت %�4 4
 ك 
� #،  Cا����ُ  ��)��؛  ا�����6
   .... �^إ .. ا��ت، 5,�  �ز
ون
ا��,، ��  ، �� ا���رع �*�ن

  

      ��5بأ 5,� و&,ت �ده +0صو��@� إ�ت  �


 0ا��ر��I�+ ا�ز � وھ�؛  0ا� D�� ًذا�
4 !!  

��  ��رك و�لو�روح ھ�� وھ��ك  ���ت ب��&� ���دي
4 �� ���
* ا��ط�ف �_%ف ا�,�  .. ا�ز��
� C@ھ�!!  

  
  


�(א��)א�و*�+�KKK���,,,?�!� ��?>>� �
 

 

روح  ك
	و�ھ �� 4�ره ا�&
ط�ن.. وزي �� و���ك  �
  .. ا���
ث ا�&
ط�ن ��وبده أ ھو..!  ةوا�د ة�ر ز #إ

  ..! يجيبك خطوة خطوة

  
١١  

�:و3لّ  5زّ @�ل � إ���ع �طوات ا�&
ط�نور��� �ذر�� �ن  � �
  

 ُخُطَواِت ُعوابَتتَّ ال آَمُنوا الَِّذيَن يَُّهاأ َيا (
 َفِإنَُّه الشَّْيَطان ُخُطَواِت ْعَيتَّب َوَمْن انالشَّْيَط

  ٢١:ا��ور ) َواْلُمْنَكر اْلَفْحَشاِءب ُمُرَيأ

 


@ر���  '�ل أو *ل ولو����� 5ن  و3لّ  و�ذ�ك �ذر�� 5زّ �   
  

  :�ن ا�3ر
�* دي �@�ل �)��� 
  

  ٣٢:ا�%راء ) َناالزِّ َتْقَرُبوا َوال(        

  

  !؟؟ ��3* و: ���وة ��ص �ش ��أ �س :��دأ
  


دي  و��� ؟؟؟؟ را3ل 
� :#ھ� % �
ا��ر��9 إن �
�ك  �و
  ..! �رام �رده،  ���وة ���ص �ش%,
�*  و

  


.�א�"!��������45 �23א1
0م����" �
�<�אمאאאאאאאאאאאאאא8���47 ��6��23و �

  
١٢  

 

  : -�ل � ا���� ده و�)د
ن �

� آدم ا�ن �4% بَ ِ� *ُ  ( Oذ�ك أدرك ا�ز � �ن �ظ � 
 واCذن ، ا� ظر وز �ُھ�� �ز 
�ن '���
 �ن ؛ ����0َ 

 وز �ه 
ز # وا����ن،  ا���B وز �ھ� �ز #

 ,لوا�رQ  ، ا��طش وز �ھ� �ز # وا�
د،  ا�� طق


�� % وا�	�ب ، ا��&# وز �ھ� �ز # #+�&
،  و

ُ  جُ وا�/رْ  Qد�4 ���ق ) ذُ��*َ 
ُ  أو ذ�ك قُ 
,5  

  

� ��(
،  " ا��
نز � " %��ھ�  �ا��ظرة ا��رام ا����  

و���ن  ؛ ��ز�ا �دا
* �)0ً  ھو ا���رم ا��ظروده 
دل 5,� إن 


ُ  جُ وا�/رْ ( �-و�4 ،ا��د
ث ���
* �د�
ل Qد�   )ذُ��*َ 
ُ  أو ذ�ك قُ 
  

  

  .. ده ا��و9وع أ�طل در�ااااااا- �ش ��أ �س :��دأ
  

  ..إ�3د و+,ّ
ك �طل  ..را3ل  
كو+,ّ  ��دأ 
� �3دإ :#ھ� 
  

  

   ....خليك أسد   �
 !أي حاجة تانية  شم



  
١٣  

� S0 ذ*ر �,وزيا ا�ن ��ما� 0�

	ول ,�� �+
' :  
  

  : لألسد يوم ذات الكلب قال [
  ..! قبيحاسم  فإنه امسي غري السباع سيد يا

  !سماأل هذا غري لك يصلح ال خائن أنت: سداأل له فقال
  .. جربين:  الكلب فقال

  : له قال و حلم قطعة سداأل فأعطاه
  .. امسك رأغي أنا و دغ إىل هذه يل احفظ
  .. ويصرب اللحم إىل ينظر جعل و الكلب فجاع
  ؟؟؟ بامسي شيء أي و:  قال نفسه غلبته فلما
  ..!!! أكلها مث !!!!!! حسن اسم إال كلب وما

  

وهكذا خسيس الهمة ، القنوع بأقل ا`نازل ، 
  ]! الذي يختار عاجل الهوى على آجل الفضائل

  

  
١٤  

�5
زك ��أ و-��4 
وم �� %د�_ راح ��,ب�
@ول إن ا � 


رL� ز أ�@� أ%د �ش �,ب .. %��ا
�5..  
  

- Cن �تإ -��4 �دا
  ! �,ب ��@� �كإ =
ر ����)شو +�
  

 ��أ نإ ھ��R,ك ��أو دي ا��رة 3ر��� ط
ب -��4 ا�*�ب� 

  ! �,ب �ش
  

- Cب -��4 �دا
 �)�ك و+,
�� دي ا�,��* ��* +د ط

  .. ��رة �)�ك وھ��������,��ش 
  


�ص -)د..  �3ع و��� ،   ا�,��* +دأ ا�*�ب � *��,� 

 ّ�&
  ..! �,ب ھو ��؛  
4إ ھ�@ول و��ن .. ��%4 رو

  ..و-�م وا�ل ا�,��* ..  =,��4 ��%�4_%ف 

  ؟؟..و�ش ا%�� نإ -�ل ا�,� �
ن ھو:  ���%4 -�لو


)�� وإ .. �,ب �,ب���4 ا%م �,ب  ؟؟  4
  !!!!!!؟؟؟
  

 .. �0ا�+ ��
س  ��نا�T�Sف ��ل  ده ھوو �

 و
رG# &+وا�� 
	G#  �إ 4 ده ��,0 ھمأ ا��#

�4
ز �ش ! آ�ر�� ���ب �4% *�ن �و ��%  /�� 

  ! /��&و
0 و
,�ھد  
��ب

4
 #  زلأو 1�ضأ ھ	�د �	%  �أ ھو 
	و�ك #' 

C0 *ل رضا

� # �4&�ن إ !! &و �
  !!!!!؟؟

  
١٥  


)�لھ ا��,ب ط
ب �� ھو :��دأ 4

ف وھو�س  إ�� *�� 

  !��ن :زم 
��,�� ؟؟ ؟؟؟ 4-دا� ا�,��*
  

��رو) 
��,ق( 
@)د ���ش ا���روض ھو��  ھ@و�ك :#ھ� 
 


�Lل�ل ��ن ا���روض إ�4  .. دي ا�,��* ��* �� 4%�� 

*3��� *
��ر ھو �� طول "�4..  ���
� ��
�ش ھ
@در 
@�وم  �

)�� إ
4 ؟؟؟؟ .. ھ
��,��إ=راءھ� و  

  

  

يعني متنزلش الشارع تتسكع وتقول  �
  !!  غض بصريمش عارف أ

  متحطش نفسك يف وسط البنات والفتن
  !!أنا مش قادر أغض بصري  إلحقوني وترجع تقول

  

 ھ
�)ب �&ره 
Lض ا�وا�د 5,��ن &را�*� �س :��دأ


زون وا�ف 
�إ�ت �ش � ! �3اااااااااااا�د�  !!؟؟��ر
�� ا�
  

 *��3 5,� -و�ك
� أ��د أ �)���!! �
ن -�ل �ده ؟؟؟ :#ھ� 

ب -,��  .. ���� ���ك وا+د ���و�ش 
��ن�� �
  :�وف 

  ..!! آهآآ؟؟  �
��ب .. ��ره �
Vض #ا�� ا�&�ب �

  ! هآآآآ؟؟ �رده �
��ب ..��ره �
Vضش � #ا�� وا�&�ب �

  
١٦  

�؟؟؟؟؟�د>�א�;:م�&زא��� �
 

 �%4 4 ده 0وا����
 ر��دأ ھ
0I '���+� #ا�� ا�&�ب �

 �,���ت ا��ظر �� ��و�4 �
��C �4إ �
)�,4 �ا�, �ل ؛ ا���رى

 ���)�س �4إ �
)ر�ش ..!! ھ
%�ر
> �ده �4إ ���ر وھو، 


�ص ..! ا� �ر �4% � ز
ن 
�ط 4��ل @
�@ص   /�� #

  !!!!! ھ��و�� &+و�� .. صااااااااااا�@..  �در �ش


و�ل  �إ �در و�ش ��,�ت %�4 
�ص 4��ل ��+ ..!!!  
  

�4&�ن 
روي 4ط&� ،  ا����X ا���ء زي ا��# �
&رب �

  !!!! و��� �ة وأ�م4طش  إ� اددزھ
 �ش &رب �+��
  


@وم � �@�
،  *��IبواS #ا� /� ا���ب ���ت &دأ �� 
�رغ و
9طر إ�4
وا�)
�ذ ��K  ز�� وأ *%
6 ة�5د �� ��و�4 


�� ر�����(
  ً�(
�3..  


@در 
)�ل 5,��ن  )��
4ا�,� �
 ا� /�# ده 1
ر ا���ب
��9ش �
  !ا��)�&� دي �)
د 5ن 5
ون ا���س و�

  

  



  
١٧  

�ره �
Vض #ا�� ��&�ب �	% ����% �� ..  


�3ھد ��5ل.. آه  .. ���ن ھو �)��ن �� 4%�،  وا��
ط�ن �


4 و�و�
 �Rور ��و����4ن ؛  ة�ر �� *��3 5,� و-)ت 5

 4��ل ذ�ك و�B،  و��ن �وا-ف �� و
��ط..  
�3ھدھ�وھو 

��ر و
  .. و
��ل *ل &Y �4&�ن �
	�ش 
,�اااااااااااھد
  
  

���������א��<��"�א=��KK� �
�<<<<<<<��B�ق���@���6��@��?��*>>>>2>>>>>� �

  

  

�رق  :��دأ
  إزاااااااااي ؟؟..!! �)ب 5ن �)ب 
  


���4ن  �&ره �
Lض �ا�, ا���ب �)ب :#ھ� �%� :  

  )يصاحبه متعة  يالذ تعبال( 
 

4
)�� ھو �
�3ھد ��%4 و�
�)ب ؛ �س  �
 ��ذة �
�س �0-


ط�نا %�4  ���راS و�ذة ا���ر و1ض ا�ط�04&�  ..

  م
و ورا 
وم 
ز
دوا ���5
ن ��� '% وا� ور ا�
��ن و�@وة
  

  

  !ده راحة وسعادة .. بالعكس ،يعني ده مش تعب �

  
١٨  

  !� ؟؟�+�ط� 5ر�
* Lض �&ري����ن وأ��  �س :��دأ
  


)�� �,در3* �ش :#ھ�  �
 ���ن ھو �� و�)د
ن!! ..��دأ 

�
 ويأ �
�� و�ر�ز وا�دة 5,� ���ص �رده ��ون ���� 

  !؟ =,ط�ن ��أ و: ، ��
0ك 5ر�
* و�@وم
  

  .. �ق �5دك.. " :��دأ
  

  

  

  


إ 4�لأ و�#�د  �أ ط
ب :��دأ











�
  ؟؟؟.. 

  ؟؟؟؟؟.. 
��� # وا�د ,
بأو ��رج  �أو 4
 # #أ1�ّ 

�دأ و� #' � �
  ؟؟؟؟؟���ص ؟؟ و��ر,ش �

�C���D��E�!�

���8���F�7<؟؟؟��"C��
�؟؟؟�� �

4 ر�C �و �و-��د ا�وا�د ھو ���

ن 5�
 ھ
0-� ���ل وأ 


4 �@� ؟؟ !! %ودا ويااااااااااا�0









  !!!أ�5ل إ
  

 ،ا��و9وع أ�%ط �ن �ده ..��3* و: 5
�ك ���Lّ  : :#ھ� 
5
�ك �� ولأو .. ,داً  ط�
�# ھ��
ش  تإ C@� �,5 وا�دة 

و�	ول أ4وذ ��D �ن ،  ��رك ھ�Vض�� أي ���ن 
  ..5,��ن ا��
ط�ن 
�)د �5ك %����5  .. ا�&
ط�ن ا�ر,
م

  


ذ طول ا�
وم  :��دأ(�%
  !!! ):)�����ل ده ا�وا�د ھ
@)د 

  
١٩  

 دي،  ��
� ����و� ��أ ا�,� ا"و�� وا��رة ط
ب :��دأ

  ؟؟؟؟ 
4إ ھ���%ب
  

 دي .. �5ك =&ب ���" 5,
ك ھ���%%ب �ش دي :#ھ� 

  .. ��وف ا��د
ث ده ���
��� ا����  .. ةUا��3 �ظرة %���ا
  

       ا�/,�ءة  ظر 4ن � ا� �# �:�ت:  �ل � ,ر
ر 4ن[ �

  رواه �%,م  ] ��رك �رفإ:  � '	�ل،      
  

  : �@�ل 
وم ذات � %
د�� J � �,5 ر%ول �&>و �

 ]�
 #�4 ، �  ُ�B�� ؛ ا� ظرة ا� ظرة  

  �%�4 ا"����� ] ا<�رة �ك و�
�ت،  اCو�% �ك '2ن        
  

 دي و�@ول %�5* ر�C ��ص �@)د �كإ �)��ه �ش وده �

  ؟؟؟؟؟؟ �
ن 5,� ھ��9ك �تإ!!  و��ا" ا��ظرة
  


�ك �ش ا��
ط�ن نإ �)رف و:زم �%
  ..أ
وه  !..ھ


ن���H>5א�I��J�>�>�K>>K� �
  !4رو�0 ����ر �&�ن ��رف4 4م 
� �ص 
	و�ك ھ
	�د �

  !! � ����ن وول '# ا�,��ل و�:�ل 4م 
� �ص -

  !! 1ر
ب �د �ش @م�اS '# ك��واإ دول 
� 4م �ص -

  !! ظ�ھرة +م�  ��,0 و�/
ش ��,��ت دول 4م 
� �ص -

  
٢٠  

 


�ك ؛  ��
وىأ ا��رأة نإ �4رف  �Sا�&
ط�ن �ش ھ 

�4&�ن �*ون ���ه '#  1واءكإ '# 
���د�� ��*ن �@ح

 D�� ذ�
  :  � J ر%ول -�ل ....,+ م وا��
  

  

  ما تركت بعدي فتنة(
  )أضر على الرجال من النساء

4 ���ق 
,5  
 

 


�ك ؛  ��
 ��*ن وا�دة  ظرة نإ �4رف  �S�ش ھ

#��� #' Bك  �ر ا�&+وة �و�����# �4رف � و��	% ، � 

  ..!! ��,0 يأ ���ل �4رف و� رآن أ�	ر و�
  

  تإو ��ك 
�مّ  ، إ�,
س %��م �ن ���وم �+م ا��ظرة �

 �د+ل� ��
3؛  ا�@,ب �� د+ل
 ا�%م، و�3رد ��  يدار �ش

  !!!! /�ك ��&B �س �ش �4رف !!  ك-,� �0-
ش� ��&,

، ���ل �3
�4 !!� -,�ك:- �ش وأ�ت ���� ة-�5د ا���س

4�

ن �3�

دة �/
ش،  
��رك ��ن,5 *��3ي أ �)�لو �'!  



  
٢١  

  :ا�,� �
@ول �
4  � و�وف �د
ث ا���� -

از اHSم(   إ�  ظرة �ن و��،  ا�	�وب �و]


+� و��&
ط�ن' B�4 ا"����� ) �ط��&  
 

� # �
4% ��
ط�نا �،  ��ت� ��كوا�دة  �ظرة ���س  �
  !! -,�ك �C �ده �)د �L,4 و
�وف �����-� ھ
@وم وھو

  

  .. ا�ر3
م ا��
ط�ن �ن ��K أ5وذ :��دأ


��� �ش ده ا��
ط�ن%

ر ھ= ��� ��

ود �� *
  ! داھ
  

  !!!؟؟ھو وراه �د =
ر��  ..ط�)�ً  :#ھ� 

 ً 
ك وط�)�,5 *
 �ن �با�&� ��&ر 
�(  : � ا���� �و&

 وأ��ن ����ر أ1ض '2 � '�
�زوج ا���ءة � *م ��ط�عإ


��طB �م و�ن ��/رج، �
�ق 5,
4 ) و,�ء �� '2 � ����وم '����  

 


�@� ھ@و�ك��زوج ،  �%�ط
C �ش �كإ ھ�@و�� وط�)�� 


�م Hواب ھ���د ، ���&وم 5,
ك� �4% �� وھ����
ن ا�

  ..�� �9ل ا�&
�م ده ھد
* و+د ا��د
ث  .. ا���ر 1ض
  

�وم �4د �ن ��( : �ا� �#  �ل
  ً  إ� � ��
ل '# 
و��


ن ا� �ر 4ن و,+� ا�
وم �ذ�ك � ��4د��� /
�ق 5,
4 ) ��ر��  

  

  
٢٢  


ش ��
3* و�رده م
�ا�& 3ر�ت ��أ �س :��دأ�  !!؟ �
  


�م :#ھ� � ..ر ــــــــــ&�وا ..
� أ��د  داوم �4% ا�

 4

ب ��)ول =
ر ��� �داوم 5,�
  ..ا�)0ج �ش �
  

 ا�&+وة  �ر ھ
ط/# �شإ � 
� أ��د و�زم ��رف  :#ھ� 

  .. � �ن وا��وف ا��&
0 د�وع 1
ر ��ك '#

�ك ر��� نإ �
@ن� :زم
�� C,و3وار�ك �,��  -,�ك 5,� و�ط
 4�
  : �)���J  -�ل ..��+�ف ��4 إ�4 
راك 5,� �)&

  

    )َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر َيْعَلُم َخاِئَنَة األْعُين(  �   

  ١٩:=��ر
 


�@�؛  5,
ك �ط,C ر��� نإ 5ر�ت وط���� � �#��� � � 

 �� .. �رةوا< ا�د 
� '# 4	��� �ن ��ف� ا�و-ت ��س و��

�
  !5,مأ J +رةاc و�� !ا��&ر �)�* ��ك 
%�ب ���ن ا�د�
  


0 �ن ���ف �زم �� ���إ و��)�@دش *ل ذ ب و*ل ��

  :  � ا���� -�ل ..�ش ھ�9ركو &6�Lر

 )*�
Q 	�َ و�ُ  مإ  �4% �ن,��ِ 
َ  '2 +ن]  ، ا�ذ وب راتـ

  &��4 ا"����� ) �* َ +�ِ 
ُ  ��% ا�ر,ل

  
٢٣  

  

  ؛ �,د ���ف و�4&�ن �

 الزم تعرف إنت بتعصي م) ؟؟
  ..جالله وقدرته و عظمة ربناالزم تعرف �

       

  ..ال تنظر إp صغر ا`عصية فـ  �
  ..!!نظر إp عظمة من عصيت أولكن 

 

 

�,��3ة �� اc+رة  و%
,* ا��&ر =ض نإ �)رف و:زم �
  : � ا���� -�ل .. ا���ر �ن ��روبوا

  

) 0H@H � م �رى+ 

وم ا� �ر أ4 0��
 �*ت 4
ن؛  ا�	
 و4
ن،  � ��
ل '# �ر�ت و4
ن،  � �&
0 �ن

 [G14 ا"����� ) � ���رم 4ن ت��&  
 

  .. ا�, G� 0��ن و�
�10ض ا���ر  و*��ن �

ً  �# G� واإ ( :  � J ر%ول -�ل  أ /�*م �ن ���

 إذا وأو'وا،  �د�Hم إذا �دوا؛ أ ا�, 0 �*م أG�ن

 'رو,*م �/ظواأو،  �I� �مإ إذا اC�� 0 وأدوا، و4د�م

  &��4 ا"����� ) أ
د
*م و*/وا،  أ���ر*م وG1وا، 

  
٢٤  

0 '# &و
 وھ���ب .. 0&و
  /�ك �4% ھ�
,#���ش  �
 ة�روا<  
�ا�د '% 0ا�را� ھ�@% � �2ذن �س .. اCول

  .. *ده ��د
  

  : �)���%����4 و J -ول �و
س ���ر و+,
ك �
   

 َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَناَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا (
  )َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنَ)

 

 �كإ و5,م،  ورأى '
� ا��دق -,�ك C, �,5اطّ  ر��� �و �

ك �
* &�د-* و�5د ��%ك ��3ھدو� �&رك �Lض �5
ز �)0ً 

ك 
@و
ك
�د
ك وھ؛ �� �ده �(

د �5ك وھ
&رف و� 

  ..وا���س ا"��رة ���%وء  ا��
ط�ن

و�:*د إ � ���� � و����% .. إر'B إ
دك وول 
� رب  �
ر
ب �,
ب ا�د�4ء  B
   ..ر��ن ر�
م *ر
م ودود ��

  

�  *
و�)
ش 
L� 0ض أ�&�ر�� و���ظ -,و��� ط�ھرة �@

�ة '# ط�04 � أ��% .. �3د أ�,� �
�ة� ..  

  
  

 



  
٢٥  

  !!!! مفيش فايدة
  


� ��%س ��دش .. �)��ااااااااااااااااان ��أ :���ود� !!  


4إ 3وا
� ��أ ��%س ��دش  !!�
  !!!! اااراااااا��اااااااااا 3وا


�� �� *��3 أي ط�
ق �ش ��أ�� !..  

 5ذاب 5ظ
م�5د ر��� �4  �
���ر �ا�, نإ �5رف �ش �و

  ...................... ��، أ ااناا�اااز� �ن ���رتإ ��ت
  

�+&
  !!!..�س 
� 5م  
4إ �تإ : �X ھ �

  .. ���,م �)رف 5,��ن�س  �دهھدي ��%ك و���را�* 
  

  !؟؟؟ �س يزاإ ي ��%�ھدأ :���ود


� ��%س �ش �تإ �@و�ك �ش� !  
  

�+&
  !؟؟..�س �ده -�ل �ا�, �
ن : �X ھ �


ك ��%س� Jب -,��  و
�� �
 زي ���رات 
��رّ � و�,��.. 

  ..و5دت ��9ل J  .. ���ن &)بأو دي
  


ش5,� ا���ل ده  ن%�
 �@��� ��أ،ة��ر �ش دي :���ود� و�

 و&,ت �� ��د �ورا رC3أ ��5ل ��أ !! �
��� �� �@دم ذرة

  !! دي د�و-�� �
�� ��أ �ا�, ا�%ودا *�,���

  
٢٦  


U%تأ��   :���ود  ً  أ�� -د إ
4 5ر�ت �� �)د �
��� �ن �����

�%4 ا��
وان إن �ل،  ا��
وا�
* ��و�� -دام و9)
ف ���4� 

  !!! ��� أ�9ل 
�ون -د
  

 اإلباحيةواملواقع  األفالم عكلها م مشكليت
  ! هببةوالعادة امل

  !! حلأي  هالالقي مش
  !!أنا بقيت مدمن للحاجات دي 

  

  

،  ��لأ �رة �ل و��ن-�ل �ده �رات ���)دش  �طلأ ��و�ت
C3ن ولا" �ن أأ%و وأر��� !! 
��
















  !!ش ��
دة 

  


��% و*رھت وىأ # /� *رھت  �أ�  �+�*!!!!  

 #��  ده ا�ذ ب '% �	�ش 4&�ن # /� �وتأ '*رت *�
ر
  #��  ��,0 �&و'ش 4&�ن 
دى�2 ��رى '	دأ  %إ و'*رت

  

  ؟؟ يهإ عملأ عارف مش �
 !!؟ رفااااااعا مشجبد 

  
٢٧  


� أي ��@و� �� -�ل و�ن �&�* ..  

  ! ماااااااااا�را ده ����� ا��# نإااا ااا,دا و
س* �4رف  �أ


��# '% ��,0 يأ 1
رأ �4رف �ش�,د  �س� !  


ر 3وا
� .. �,در3* و�ش �ش ��أ+ Jو .. �%� �طلأ �


�د
�� ر��� ��%� .. دي ا��0وي 5,� ��رجأ ..  

  ! رفااااااC��# �� .. �4 �ش  �إ *و
س �4رف  �أ �س


رأ �در- �ش �س،  �5رف ��إ ا����,*L� ااااا���اا ً�
  !!.. ا6


 �0م -ر
ت��







ش و�رده .. 3داً  ر�
دة ��� !  

 ا�درس %�Cأ ..! +
ل�� ��� أ��ر دروس �,�
وخ %�)ت


ر  �ويأو .. وأ��� �)RU�  ً0رأوLو�رده ..+0ص إ�� ھ� 


��







 وأ 
و�
ن و: 
وم �
��,ش 
�دوب !.. ��
دة ش

  !!!!! ..وأ أ% �ل؛  ��ت �� زى و�رC3 *%�5 ��م ���
  

  .. قاسي بقى مش قليب ناأ �
  ! خالص اتاااااااااااااااامقليب  ناأ

  

يا ترى ممكن أالقي عندك عالج  �
  !!؟؟؟س منها وميئو زيي لحالة

  
٢٨  

�+&
  ..���ود 5م  
��@�  �وف.. ���م أوي  : �X ھ �
  

 و��ت ر���� ر� � نإ �و
س �5رف �تأ�
د إ  : و�ً أ �

ً  ا�ذ وب �
V/ر%����4 و�)���  �4إو .. #ء& *ل ��
�, ��+� 

 ط���� �تإو .. وت يأ '% ا���د �و�0 �
	�ل �4إو .. *� ت

C3ل ر���؛  ا��و�* �3دد�و ��دم�و �ر��� ��ر



��%� 

  !ا�ر��* �,�� ���و�* �
ك  أ�واب وھ�0-� ھ
طردك
  

  : �ر%ول J  -�ل �

،  را� +� �#ء�ُ  �
�وب ����
ل 
ده 
��ط � إن( 
 ��% ا��
ل �#ء�ُ  �
�وب ��� +�ر 
ده و
��ط

Bر�+� �ن ا�&�س �ط�V� ( رواه �%,م  
  

  !مهما عملت  ربنا رمحة من ييأسكالشيطان  وعىإف �
  
 

�  eده ر��� 5ز  eھو ا�@�6ل  و3ل:  
  

  ْم ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أْسَرُفوا َعَلى أْنُفِسه (
  ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب   َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّهال

  ٥٣:ا�ز�ر ) نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمِإَجِميًعا        



  
٢٩  

  
  

�  ً �
 �H :  %���� ب *ذا �ندي  0ا��&*�  &وف �, ..  

 دي ا��%�ء ���* ..�5و��ً  ا��%�ء ���* 5ن ���,م 3
�� �و �

%�3
* ��وة )��� ��وة �,�* :زم و�ش .. ��وة ..  

 و�ذ�ك .. ��وة وا��وم..  ��وة وا��رب ا"�ل دك�5 �تإ


�� ا��%�ن ��3* 
)����وة  .. ��وة ا��%�ء���
� ..  

،  وأ��R ذ�ر �و5
ن ا��%�ن +,ق و�)��� %����4 ر��� -

  .. ا����� ا��وع ��3ه 'طري �
ل ���م �وع �ل �� و+,ق

 ، �س ��وة 
�ون :زم �ش ده ا��
ل؛  ��رة و5,�

 ا��
ل ��ن..  
*ا��3%ا���وة  
)�� ��ھ" ��وة"�ـ و-&دي

�� ا��# '���
ل؛  ���ن ��
ر ودور..  دور �
4 هد�ر ا�)�ط

  � ��   �إ ��
 /�ش ، �رأةوا� ا�ر,ل أو وا�� ت ا�و�د �
ن

�4
�  	G# أو !..  ً�  ..! ده �ش �ل اط@ااااااااااااا

  
  


�)��ل..  ا�و�ط
0 د
ن ا�%0م د
��� نإ �4رف  تإو �� 

C� إ
 "ن..  ا�&�
�* ا��)��,* و��وا�4 ا��%�ن ��3ت��

 وأ5,م ������ أ5,م ��و.. ��ؤ��� +�
ر و�)��� %����4 ر���

 ا��
ل 5,� �
@�9 �ش �3ء ا�%0م و�������.. ��&,����


و4�3 ��ن؛  ده ا��طري�  <
  ..�� ا���3ه ا�&�

  
٣٠  

  

� # �
 ھو �� زي ��وا�4 
@�9 ا�وا�دإن  &> �ش 


�� &> و: �5
ز،���  ً  و�)��� %����4 ر��� ��ن..  �����

  .. ا�زواج ھو ا�,�؛  &ر4# /س� َ �ُ  دي �,��وة 3)ل
  

ً  د�و-�� زواج��� ���%��ش ظرو�� �س :���ود �����..!! 

  !!ده =
ر إ�� أ5رف ��س ��3وز
ن و�
�و�وا ا��0وي دي 
  

  

�+&
 ���-ش��س  أ�� .. ا��0م ا�,� ھ�@و�4 �5رف : �X ھ �

  ..��%�)3,ش 5,
�  ..9> 3وا�ب ا����,* 5,��ن �و �)�ك
  

��ر �ش ���إ ���م �5
زك �4&�ن *ده ��� �� *@
 طر

6
 ا���وة 5,� �,@�9ء��� ً   ..  �0وة وآ+ر �ر���
ن و�)
ش �

  ..! آلخره أوله من جهادصرب و كله املوضوع

� # إ
� ؟؟ �  

 # �

ك ھ���ده دوا ش/
�! ..  *ده ��
ط �ل �/
ش��
 


+م  ,ذابإ ��طل و� ء�� ��  ظر ��طل� ..!!  
  

 ��3ھد وJ ��إ ���,�� %
دي 
� وأ��..  �3
ل :���ود

 �%�ً  �س.. � ��
ً  �@ول أو ، دا  أ-C ، &�دق أ�@� ��5ن =����

C3وأوأ ا"ول زي ���� وأر%..!!  

  
٣١  

�+&

دي  : �X ھ �% �
 -ر
ت �ك-و��,� إ �تإ.. �وف 

 )د
نو� �و
* ���RUر��ن و؛  ��
ر�
وخ  و%�)ت ��
ر

C3و���ن،  ���� ��ر C3ن أ�_%و �ر��� ..  

����K���
�D؟؟��@���<<א� �
 

و��ن  ذ�وب و��)�ل +ط�6
ن �,�� نإ �)رف :زم : أو�ً  �
  : �-�ل ا���� .. ��0-� ا��ذِ�رة  �ل �� ���وب

  

  ،ًا سيَّابًا َننًا توَّتَّق ُمَفإن ابن آدم ُخِل(
  &��4 ا"����� )ر تذكركُِّذإذا           

  

 

� ��(
 يد ةا��ذ�رو .. �
�ذ�ر ره�ذ �د �و ا��%�ن 
�9ل ة�و3ود� J أ��@ر �كإ �تو- �تإ �� زى C�%و�� 

3 ��3
ب �ش �سو+طب  �وا5ظ

� ؟؟ *��







  !!!؟؟؟؟ 4
  

  :  اإلجابة ببساطة�
  !الواقع رضأ على تطبيق مفيش نأل

  
٣٢  

�<<<؟؟؟אאאאאאאאא&زא��� �
 

�  ��(
 ً0R��� *�
�و درس �)
ن إ�ك  إ�ت %�)ت �&
 C-رج 5,� �وا����*
 �ر���h �ط5,� ا��ت ، :زم � إ���

C���  ر ��)�ل �ده
�� h4 �را�
إ�ت �@�  .. �,�وا-C دي ، و�

ن ا�,� %�)��م  ؟؟؟؟ �5
ز ��طل إزاي..��ط
�ش ��,����

  ..�زم �طوات 4��
0 .. �ش ھ
 /B ط���ً  �� ا�+طب ؟؟
  

 � -د �� أ-در5, �&ري =ضأ ���ول ��أ �س :���ود

  �@در �ش �س ��5ن ��و�� ��Rورش و�د+,ش ا��وا-C دي
  

�+&
 �Lض ����ول �تإ 5,��ن ده ھو �� : �X ھ �

  !!!!!!!!..&ور �,
�ن �+ك &0ً أ �تإو �&رك

  !!!!؟؟ دي ا��ور ��&رب ��ك �تإو إزاي �&رك ھ�Lض
  


)�� :���ود 

إ


  ؟؟؟ 4
  

  

�+&
�X ھ � : ��(
 ش�،  ضرَ ا��َ  �����[ �ده �تإ 
 =ض
)�� إ
4 ؟؟ 
)�� أ�
د  !.. /�� ا��رض �����[
ً  3داً  ��م ا��&ر  :زم و3ل 5ز J �ن أ�رھو و ، ط�)�
�)ش �س..  �
4 �,�زم�
 �)�,�� ا�,� ا�و�
دة ا���3* ��@� ��
 �ن ھ
+,&ك ده نإ و����رإ�ك ���ول �Lض �&رك  ھ�

 *6
  ..���,* ا"�0م وا��وا-C وا�)�دة ا�%



  
٣٣  

 رو�� �� =ر-�ن وا�د ن5 �وً��4 �*�م  ����% �

���ل و�5
ز .. c+ره أو�4 �ن ا
�Cااااااااااااو9 ، ا���وات 

4%�
Vض ��ره ھل .. �
4 ھو ا�,� �ن � ً@�  ؟؟ ھ
�رف أ
  

  !!؟؟ عااااااا�9
� �� أ&0ً  -,�4 وھو إزاي ��ره ھ
Vض -

 ا�&ور �ن �
4 و5@,4 -,�4 �� ب
ط ، �&ره =ض و�و


4 �� -فوا��وا وا"�0م��
9
�ع ���� 
رC3 إ�4 ,� ..!!!  
  

  ..إنه يبدأ بقلبه األول  �إذًا الحل  �
 

�س  ..�	
0 ا��طوات ا����
0 و ا���ر �B 1ض ط���ً  �

 Gف �زم ���
	در �4&�ن رهو
ط+ّ  اCول   ّ
V

��� ر� ..  

  

  ..يا محمود "التحلية"قبل  "تخليةال" �
 

� ��(
3
ب ا�,� 
)�� إ
4 ؟؟ 
�* �ش 
*�و�� 
 و�5
ز �9


�رب ��

/0 �*ون ا��
0 نإ */�
0 �ش،  �G  و�دھ��  ..


� ھ���ط ا��# ا�و�4ء - ��%�� ا��و��
* :زم' 
 ��ون - �ا��

*�
  &> �ده ؟؟ ..! ���ن ھ� �9
  

 :زم -,�ك.. ھو و�5ء ا�
��ن  -,�ك ..و*ذ�ك ا�	�ب  �


� ���ود  ط�ھر 
�ون..  

  
٣٤  

 و3ل 5ز J �0م �@�ل
% 5,��ن ط�ھر 
�ون :زم -,�ك


4 و
%��)ره(
�ذه و�
  .. و

  .. حممود يا ولاأل قلبك تطهر الزم
  

  ؟؟؟ ا�&�
�* ا��دا
* ھو �)0 ا�@,ب ھل،  ب
ط :���ود
  

�+&

@ول و�)��� %����4 ر���.. ط�)�ً  : �X ھ �� :  

  *َيْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن  َيْوَم ال ( 
  ) َسِليم َقْلٍببِإال َمْن َأَتى اللََّه 

  ٨٩-٨٨:ا��)راء

 

  : ���� -�ل ا����  ا�ر��ن �ظر ��لا�@,ب  �

 و�*ن؛  أ�وا�*م و� �ور*م إ�% 
 ظر � � إن (

  رواه �%,م  ) أ4���*م و �و�*م إ�% 
 ظر

 �0VG ا�,�د '# وإن أ� (:  � J ر%ول -�ل و���ن

���ت إذا X�� ا�,�د '�د '�دت وإذا ، *�� ا�,�د 

  ا��+�ري رواه ) ا�	�ب ھ#و أ�؛  *��

  
٣٥  


ر �� �
%�+د�وه �_%ف ��ن،  ده ا��0م ��ھ�* ا���س �= 

 *ا���� وزى &��� ده دام��! ���@,ب ا�)�رة 
@و�ك!!  �و9)4
9

ر �0م ده وط�)�ً  !! ���م �,4 
�@� �ا��= <
     ؛ &�

  !! ربنا مع حاله ده يبقى مكنش وطاهر فعالً بيضأ قلبه لو ألن
  

  

  ؟؟؟؟؟؟ �@� زاي-,�� إ رھط�ّ و ط
ب :���ود
  

  

�+&
  ..�Dذن J  ����3ت %�,* و�%
ط* 3داً  : �X ھ �
  

  .. ��V/�راS 2د��ن�ط+ره � �
  : -�ل � ا����

��� '#  *�ت،  �ط
0I أ�ط� إذا ا���د إن [ ��*  

 لِ	 �ُ ؛  ��ب و ا��V/ر و عزَ  َ  ھو '2ن،  �وداء
������ �4% ���و ��% '
+� ز
د �4د وإن،   [   

  �%4�ّ ا"�����
  

 ؟يد �زع �ن ���ك +دت ) عزَ  َ  ھو '2ن( : �
	ول  �ا� �# 
 ��(
�ك
 ��ب و وا��V/ر(  و�)د
ن؟،  ا�ذ�ب 5ن ا"ول 


� # أHر  ؟؟؟ )��� ل	ِ �ُ ( 
4إ 
)�� �5رف ) ��� ل	ِ �ُ 

0 ا���% وا�	�ب ر,B  	# وط�ھر �ن ,د
د�  .. ا���

  
٣٦  


�ك �4% وا��@ة � ذ*ر �*Hرة �ط+ره ��� � ..  


� و'+م ر� � *��با�	رآن ا�*ر
م  �	راءة �ط+ره � ��� ..  

  .. 4ّز و,لّ  �ر� �وا��ذ�ل  وا��Gرع ���د�4ء �ط+ره �
  

 )ل
�رب إ3 ..-,�� رط�ّ 
�رب  ..-,�� يھد
�رب إ -ول �


�رب ا��ظ -,�� �ن ا���ن وا���وات  .. �ور -,�� ��..  
  

  ؟؟ �ده و�)د .. 3داً  �3
ل �0م :���ود
  

  

�+&
 �)رف :زم �كإ ھ� �ده �)د ا�,� ا���3* : �X ھ �

5,��ن ��)د ���5 و��طل  دي وا��وا-C �0ما" +طورة

 ��
  ..أ&ل ا��و9وع أ+طر ��� ��+
ل  !���رج 5,
  

  !جدا واهللا العظيم خطيي�ا`وضوع �
  

 ���ظرز
�� زي أي  ھ� ��؟؟ ؟ �س زاى+ط
ر إ :���ود

 ��أو   ا���رع �� ! �د�و-� *�� �ل �� ���و��� و&ور

�ز
ون
.. آه  ھ� &ور وأ�0م �رام .. 3را
دا� �� أو ا��,


)�� �5دي.. �رام ���
* ��3*  يأ زي ز
���س  !  
  

�+&
�X ھ � : " �

ب �� �,-� ..  ً   !! �ش �5دي ط�)�



  
٣٧  

 �

�وف ا��د














ر ده ث ا��ر5ب ا�+ط


..  

  : -�ل أ�4 � ا���� 5ن � Rو��ن 5ن -

 ]C �َ4 َ� [وا��ً  ن
وم 
:�ون أ��# �ن أ 0��
 ا�	


�Gء �+��0 ,��ل أ��Hل �:4��ل�  ،�+��,
' � 

� � Hو��ن �ل،  "� Hوراً  اً ھ��ء" و,لّ  4زّ  

 � +م  *ون � � � +مّ� ,َ ،  � � /+م�ِ  : � ر�ول

 و�ن إ�وا *م إ +م أ�� : � �ل؟   ��م � و �ن

 ، �ذون�: *�� ا��
ل �ن و
:�ذون،  �د�*م,ِ 
  &��4 ا"�����]  �+*وھ�إ � ����رم ��وا إذا وم و�* +م

  

���)��L0
�؟؟������D"��د>�א�;:م�� �
 

���(

وم وا-فإ�ت   ��

ت،  ���5كأ �� ���ظرو *ا�@@� 

 ة&0 .. ���ن �
�9ء و�%��ت .. �%��ت لاااااااا��3 �5دك
 5,� ر�م &,* 5,� وا�د
ن �ر 5,� *&د- 5,� &
�م 5,�

  ...اااااااااال �� �ت ,��ااااااااااااا .. ق+, �%ن
 

 و�ط
ت �%���ك �تو� �� �)د و+0ص وا-ف �تإو �

  .. *ا��3 ھ�د+ل �ر��* ر��� �كإ �ط
^ �وم �ط�ك ��

  
٣٨  


@ول5ّز و3ّل  ر��� ��U3� -0ة �� :  
  

َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل ( 
  )َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا 

  ٢٣:نا��ر-�

  

��>F�>>>>؟؟�M
"�N؟؟א>>� �
  !! مفيش وال حسنة واحدة .. اااااحااااااااااكله رااا

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    ليه كده يارب ����
  !!!ه أ � * ت ��ّ�# وأ�وم وأرأ رآن د

  

  )إذا خلوا بمحارم اهللا إنتهكوها (  ���وا ��م" �
  

  

  !!و�)د �� ا��%��ت �9
C ؟؟ .. و�)د
ن ط
ب :���ود
  

�+&
وا�د �ش �5ده و: �%�*   ؟؟ 
4إ د
نو�) : �X ھ �

وم ا�@
��* ؟؟ 4
  !!!ھ
�ون �&
ره إ

  
٣٩  

ا���س ا�Lر-��
ن �� ��وات  ..
� ���ود  %فو�_ �


ن +طورة ا��و9وع ,

)ر�وش إن .. ا����
* �ش ��+�


ط *���
ا�؛  ��ر �ش *�
��ا�




 ��4 �د �
ط,C �ش ! ��


4 *=ر-�� ��س �
4و !! ���%�ھل� ����@� %





�





ن

 .. 

 و&,ت و��س !! زي �� -,ت ���ن ��زو3
ن ���م و�_%ف

  !و�&�
ب %ودا.. و.. و وا�ز�� ا�)ر�� �,3واز 3*ا�در �
�م
  


ش ؟؟ 
4إ 
)�� :���ود�
ش أ�ل ؟؟ ؟؟ة ؟؟؟؟��
د ���!!!  
  

  

�+&
  !؟؟؟؟؟ �ده -�ل �
ن : �X ھ �

Cض �و,ود �لا� 
  .. طول �� '
ك �ب �

Sا� 4 ده #�ا�  ��نواB'ر دا
V�
  .. �2ذن � ھ
  


4إ ط
ب :���ود Cا�, ا�دا�� 
,+
  ؟أ�)د 5ن ا��0وي دي ��
  

�+&

ر : �X ھ �










�� Cو����  ..ا�دوا�:  
  

  

  .. عليك ومطلع شايفك اللي ربنا من حياءك �
  ..وعذاب ربنا  جهنم من خوفك �
  !تعبك فيهابعد  صفر هتبقى اللي حسناتك على حرصك �

  

  
٤٠  

  .. ���ن ده ا��ر5ب ا��د
ث �وف� �5
زك ��أ ده �

  : � J ر%ول -�ل �

 &+دھ� �ن *�ن اCرض '# ا��ط
0I �ت�ِ 4ُ  إذا (

 4 +� �1ب و�ن،  4 +� �1ب *�ن '*رھ+�

�+
G4 ا"����� ) �&+دھ *�ن *�ن 'ر�%ّ�  
  

��L0
�������Dد>�؟���O�(N؟؟א� �
 

 

� ��(
 �كإ ��ه�) ده .. يد �0م�_ ��ك و���ھد�ك 


�&ل �ا�, 5ن �را9� ��
 �و-,� ���رج ��@و�
ش .. �
Cط@�
  !�)ض؟؟ 5,� ھ��9ك�ش  ���إ !.. �را9 و�ش �

5
�ذاً  ��Uك 
3),ك ..ي د �0م��" ر�9ك � K�� ز���� 

وم ��
3!!  ���ظ�ط ��
��ك �� ��0- *ا�@
  !!�&�ااا
ب &�

  

   !!!! ألف حالة زنا ١٠٠ 
 

  ؟؟؟؟ة �ر و: 
تز� �� ي�5ر ��أ ده 
�رب �

وعاجبك  الزنا على بتتفرج كنت بس�
  ! بكده يوراض



  
٤١  

  ..�د 4 دك *��ن  �
  

  دي القذرة بيتفرج على األفالم يالل �
  ! يوم القيامة أصحابهاربنا هيحشره مع  

   
5,� �
د+ل �ا�,� C-ا��وا *
�رج�و ا�����
 �0ما" 5,� 

 م
وا�ز��ة دول  �C ھُ
��ر�و �ش ھ
�وب ���� ؛  دي
*��

 �4رف!!  ا�@�






  ؟؟؟ �


�3روا �ا�, ، ا�ز��ة ، ا����ر �
�ب .. �
���م ���4� 

*
  ..!! J �دود 5,� أوا�
�3ر �ا�, .. ����)&

4  �
@ول � �ا��� .. �
���م ھو وط����




  ؟؟إ
  

�ق 5,
4 )أحب من مع املرء(  �      ��  
 

�رج 5,
�مو ��
�د�
ل إ�4 وا .. و�
)�@�م �م��
� ا�,� �
 أ�0م 
@وم �� أول ا�&�>و .. إ���
* �0مأ 
��م �� -�ل ���,
ل

*

&دق 
0-�  !! إ���
* أ�0م ا��ر�
ن و�
ن .. إ���� ��
 ��
�رج 5,
�� و�4�U ھ
�وت 5,�
  !!!�ر&* و
@وم 3ري 


,م ��* ���رحإ �تو� ��أ ده 
@ول�ل �� 
��,م � ..!!  

  ..!! 3د
د �@طC ��*�5دي 5,� ا��و��
ل  أ�� ده

  !؟ هتتحشر معاهم يوم القيامة  مش إنت حبيتهم�

  
٤٢  

  ..!أ�� أول �رة أ5رف ا��0م ده  :���ود
  

�+&
ده �4% �&�
ب ا"�0م  ..ھو ده ��3*  : �X ھ �

 C-ر وا��وا











  ..!!!دي ��
  

 ا�&ور �ن &ورة�
,م أو  �ط
ت �و إ�ك �5رف إ�ت �

 ر%��* �� أو ,و�وث���� �&���ك إد
��� وأ ا��ت 5,� دي


س أو ��ر��� أو �
ل�  .. طر
@* Uي� �
ر��� 5,� ا�

 هو  إنت كدة بتأخد سيئات زي السيئات اللي�
  !!!، باإلضافة لسيئاتك بيأخدها بالظبط 

   

���(
 و%
,* �Uي طر
@ك 5نم و&,ّ� وا�د ١٠٠٠ �و 

 ا�+
ر 5,� ا�دال "ن !!!دول  ١٠٠٠ـ ا� 5ن %
�6ت ھ��+د

4,5����4,5 هد�ر ا��ر 5,� دالا� و؛  �� !!  

  !!!واملوضوع ده سيئات جارية حىت بعد موتك 

)�� ��@� +0ص �ت و�ز�ت -�رك ، و��ن 5داد ا�%
�6ت 


ك� *
  !!!�%�ب ��رك �,�0وي دي  � 
�وف ��Lل ا��3ر
  


ا� �0ما" طر
ق و��ده 
�ون ���� *�� c4ة +را�
��� 

  ..!! ده ا�ذ�ب �ن ب�ُ ا��%�ن �م 
 �و 3داً  أ�
�*ُ��,�* و

  
٤٣  

  !!تاين  ذنب غري هيجيب مش الذنب.. ا�د�
� �و�
 

 


� ؟؟؟ �












� # إ  
 

�  ��(

 ة�)�د ھ�@,بوا��وا-C  ا"�0م%*6 .. 
 *�و
 *�و

5
�ذا K�� ز�� ! 
 ا��طرة ����سإو ةا��+و 9
�ع *�و
 *�و


,��  يو�0و و�&�
ب!!!  ���رم �ز�� @,ب�و+�
  !!��دش 
  

  
  

�را�0 �*ل  #�و�,�و 
� ���ود �ؤال �ك:�أ و�4
ز �..  
  

  .. دي �4
+� ا�/ر,ت ا��# وا��ور '@ماC لـــــ* ��د
  

���M(B�P؟؟��D؟؟�>� �
  
  

  ..!! و��زول �ؤ-�* �ذة .. ��3* يأ �%��د�ش :���ود
  

�+&

ش�و�ت �@� ؛  : �X ھ �� ا�,� ا�ذ�ب =
ر ��3* �

  !! و+0ص را�ت وا�,ذة...  5,
ك �%3لإ
  


�  �أ ا��# �ن *�رأ ����ر 
ش �	% �@ص :���ود' !!!  

  
٤٤  

 ا��ر5ب ا��0م �)د ��� نإ -و�كأ �5
ز�س �رده  :���ود

 ��*ن�,4 ؛  ده وا��0م ��د
ثوا" -و��4 �تإ ا�,� ا�رھ
بو

  !!.. �� # �/رجأ ر,Bأو ده ا�*@م  �%أ �رده
  

�+&
أ�� �5رف إن ا��0م ���ن  5,��ن�� ھو  : �X ھ �

��

* +طوات ��+د :زم �كإ �@و�ك ، ااا%� �%�و�* 3دا,�5 

  ! دي ��)&
*ا �ن ��%ك ���C 5,��ن ا�وا-C رضأ 5,�
  

  ..-ول 
� 5م ا�+طوات دي ر��� 
��ر�,ك ط
ب  :���ود
  

�+&

دي 
� �ص.. ط
ب  : �X ھ �%  �
  ..ور�ز �)�
  
  

 �ر��1ك دي ا��وا-C د+,ت �5
زك �)رف إ�ك :أو�ً  �

إ�ك ��+د  ا�@�در ا�و�
د �تإ ا�و-ت ��س �و� .. وإراد�ك

  .. إراد�ك و �ر��1ك ��Dك ��)د ���5 ���6
�ً  "ا����ما�	رار "


رك �ن �ش أ-ل "�ك ؛إ�ك ��9ل J ھ�@در  واRق وأ��= 


 "ن ��ن �
4 ���ب .. أ�داً 


��






 ��5وا ز
ك ���ظ�ط 
ر






 ، � ن� �
�ءً  �ر*وهو�*ن  ،�%��@C ا�)�ن ده ن �� %�
  ..  � +م أل �ش�2ذن �   تإو ، ��د0 �و�40ن و

�5
ز 
�ون �� -,�ك  ��U�*�=دة ر
وإرادة  ا��و�* �� أ�


>�C &�د-* �&� *

�� ا��� ..  



  
٤٥  

�4
زك ��:ل  /�ك  # �
:  
  

  ؟؟أنت فعًال عايز تتوب ؟؟ وعايز تتوب ليه  �
 

 

  !؟؟؟ ھو *@م و�@صو� ؟؟ �4
ز ��وب   ت '�@ً إھل  �

  !! و�س %
���D� *6 ����5راف ������ ا���س أ�
���ً "ن 

��(
�@)د �@ول ..  ا��9
ر إرا�* أ�واع �ن �وع ���@� 
  !!! ..... �&%ء.. و�)د
ن ..!!  ����ق أ��.. و�ش أ�����%ك 

  

ن اللي أل .. التوبة طلب يف صادق كن شىء فأول �
 قد وعلى .. عليه حيصل عشان بيجاهدجبد  شىء زيعا
  .له يوصل شانلع ا هيحاول ويتعبم قد على؛فيه بتهرغ

  
  

  ؟؟؟؟ �
� ��وب ز
H ..�4م �و إ ت '�@ً �4
ز ��وب  ����
  

و���9> -دام أھ,ك أو  ذ��ك 
)رف �د +�
ف ��ن,5ھل  -
 �ن +�
ف ��ن,5 و: ؟؟؟؟زو�3ك أو أي �د 5ز
ز 5,
ك 

  ؟؟؟؟��وا-C دي ��
3* ���ھدة ا ا�&�
* ا"9رار �)ض
  


�ك ..  و'	ط D ��وب ز
�4 ��ون�
ب -,�� 
� � :زم ��
  .. و�س 4 # 
رG% ر� � &�ن���4ون 

  
٤٦  

5,��ن إ�ك ��%ك �� ..  و����4 ��4 +�
فإ�ت  ��ن,5 �
و��)د 5ن �ل ا�,� .. 
4 9و��%ك �)�ل �ل ا�,� 
ر.. -ر�4 

 4�9L
�..  
  

ا"�
د 5,� إن �
�ك إ�ك �3د �5
ز �ر�9 ر�ك  د�
لا�و �

  .. وسيلة من بأكثر له قربت حتاول إنك؛  ��
�ك

� �
  ؟؟؟ 
� # إ

-  ��(
 ا��وا-C �ن �
��� ي�3 وا�د 
�ون �)@ول �ش

*

ش إ�4 �)�ه ��رق و�ش 
�ط,�� و�5وز ا����,&
�� 

��رش
  !ھل ده �)@ول ؟؟؟ !! 
&,� إ�4 ا"%�س �ن و��

  !!؟؟ ز تبطلها هللاينت متأكد إنك كده عاإ �
  

X��' 0
  ھ�@# ا���و 0 وا��و'
ق D �و  +�D..C إ +� ا� 

  

  
  

  
٤٧  

  

��ل� ����WR>�&زא��@+����زود��S�T�30א� �

��+����DVא�U؟؟W;�ن��و 

 

  :ھ	و�ك  �
  

من قلبك بجد تكره الذنب إنك  �
  ..وتستشعر مدى قبحه

 

 

� ا��وا-C دي �5
زك �%�ّ .. و5,��ن ده 
�&ل  �
 *
@
 "�واB ز �"دي ا%��� .. وا"�0م دي �U%��ءھ� ا��@

5,��ن ��)ر %ّ�
�� �ده ..  "أ'@م ز �"ودي ا%��� 
  ..��@�ر��� و���ر ���� ��%ك 

  

�  ��
�ذورات"%��ھ�  �ا����  زي �� "�ذورات"%ّ�" 

  : �-�ل ا����  ..

  ،عنها تعاىل اهللا ى اليت القاذورات هذه اجتنبوا[
  ] اهللا إىل وليتب اهللا بستر فليستتر منها بشيء أملََّ فمن

  

  �����&��4 ا"

  
٤٨  

  

   : -ول ���%ك ! و4/ن و �ن ذارةو�)د �� 5ر�ت إ���  �

� �
  ؟؟؟؟ ا�	�ذورات 
�ب �د '

��,��5 �,5 ���@
"ن ..  ��رھ�� 5,��ن -ذارة ���إ 5,� �@

 و����U ا�@�ذورات�رى �ن  ��@ط ھ "ا��+�Iم واC ��م"

  !!! وا��ر
* ا���3ل �ن ��ء
  

عرف حجم ا`شكلة إنك ت �
  ..ا الحقيقي وخطورته

  


* 3داً �� ا�3زء ا�,� ��ت ھ� �وا"��د
ث ا�,� ذ�ر� ���� 

، �ذ�ر ��%ك �
�� �ل �و
*  +طور���5,��ن ��س �
  ..وا%��9رھ� دا
��ً �� ���ك 

 ذ�ب �� �ش ا����,*ده =
ر إ�ك :زم �)رف إن  �

  .. و+0ص ���� �)�,4 �رC3 و�5دي �)دھ� و��9
ق ��)�,4


�� ��)�ل �رة �ل إن �رىا��ظ�% وا�ط��0 ا�* ا��&*��0ل � 


�ود .. �
ظ�م ��ك ا�ذ�ب� ..  �@�
،  �واد*�� ��د �� 

 �@�
  !!!!!وإ�� K وإ�� إ�
4 را3)ون  "�ب �
ت"و���5�% 



  
٤٩  

  

 ���رم ا�ذ�ب �
�� ��)�ل �رة �لو:زم �)رف إ�ك ��  �


�ك رزق �ن  /�ك,
  :ا�&��>  ا�%,ف -�ل ���،  *�ن ھ

  ]يصيبه بالذنب قالرز ليحرم العبد إنَّ[
  

  

وآ�Rر و5@و��ت ا�ذ�وب وا��)�&� 5,� ا�)�د �� ا�د�
� -�ل 

ر 3دااا






� ���ل '#  /�ك *ده ؟؟'ـ .. اااا ااc+رة ���!  

  

  :�� ����4 ا��وا6د  � ا�@
م ا�نا���م  -�ل �

  الشهوة عن الصرب �
  الشهوة عواقب على الصرب من أسهل

  

ً �ــأ� بـو,� أن إ�� : وةـــــــا��� �Dن  .. و�0ــــــــــــــو4	 �

  .. ���� أ��ل �ذة �	طB أن وإ��


B أن وإ��G�  ً��  .. و�دا�* �%رة إ4�5�9 و

  .. ذھ��4 �ن +
ر �@�ؤه ���ً  ُ�ذھب أن وإ��

. . ا���وة -�9ء �ن وأط
ب أ�ذ �@�ؤھ�  ��0 ���ب أن وإ��

ً  ھ��ً  �,�ب أن وإ�� ً  و1�� . . ا���وة 
@�رب : و�و'�ً  و�ز �

ً 4ِ  ُ� �# أن وإ��   .. ا���وة �
ل �ن أ�ذ ذ�ره ���

   .!!. �	��0 ��0ِ   �4% ا�طر
ق �	طB أن وإ��

  
٥٠  

  ؟؟مش نفسك تحبه ويحبك ؟ �
  


�ك ر�ك �� ؟؟؟؟ �
نھو  �4رف ��� ��  
  


 4�5 �)دت �,ا� ر�ك

��



�� 4و5&
�، ر




 ذ�ك و�C ر

 �زو:ً  د�
�ا� �%��ءاإ��  
�زل 
وم و�ل..  ا��و�* ��ب ����,ك


ق,
  : و
@ول و����4�03� 4 

  ؟؟؟فأعطيه سائل من هل �
  ؟؟؟له فأغفر مستغفر من هل �
  ؟؟ ؟؟ عليه فأتوب تائب من هل �

 

4 �
�ك �م 
3)ل ا�,� ر�ك ��
 3�����4 �� ولوأ ؛ و%
ط و�

�� 4
  ..ه -ر
ب �3
ب 3دو�د5


ك و �)�4ا�,�  ر�ك �,5��
  .. ��&� و: �)د : �,�� 5,


ر *�+� �
�� �؛  ��4 -,و��� رزق �وآآآآآآآه آآآ �Vھ�� !  

  !!.. ��رو�
ن�,د  ��� ���إ 
4إ -د �)0ً %����5  وھ��س
  

 ,�����3د �� إ�ك �)رف ر�ك �U%��46 ا��%�� و&���4 ا�)ُ 

5ن طر
ق -راءة ا���ب أو %��ع ا�دروس ��رح أ%��ء  -

  ..5,��ن ���4 و�+�ف ��4 و�@دره �ق -دره  - J ا��%�� 

  
٥١  

  

�  ً�
 �H:   � ن إ	
0 4��ة �/
ش�زم ��

 و� ��ر'� 
 !ذ وب و�@ 4
وب �@ &�ن 
�	%4 اS ��ن ھ�د��
ھ ��وب

وا��0م �ش و5دم ا�ر�9 5ن ا���س �����وى �و�دھ� 

ر L�� روا ��3* ، :زم ���رك و:زم ���3د 5,��ن
L
  ..ھ

�ل � %���� :  
 

    ُيَغيُِّر َما بَقْومالنَّ اللََّه إ{ 
  } مْنُفِسهَحتَّى ُيَغيُِّروا َما بأ

 

 و /س ا��Cوب � /س �
��ك �)
ش إ�ك أ�داً  ����و-)ش �

�د�ءCن ھ�0-� ا
   ! ا+��ت وذ�و�ك ا���ت ����,ك و�)د


ر و�)رف إن :زم �%)� �� ا��
L�* ك��
 +�ــــــــــــأ�ور �

  .ا�+وىو ا�&
ط�نو �� /س �,�ھدةو ��D ا���� 0 ����,0
  

  


ر �����#  أد��4
زك  �و �
Vد�و �ن#�.. #�   ..���ً  د�و
  

 و4دم ، ا���د0 ا�ر0�1 وو,ود ، ا�	رار ا���ذ &#ء أھم
 دي �0ما" �ن ��3* يأ �5دك �وإن  ا�	رار د� .. ا��ردد
 !! ��%���ش ، �وراً  �ذ���إ ا���3ز 5,� وأ ا��و��
ل 5,�

 طو�ر ��@ق 5,��ن�وراً  ��ذ��م :زم.. ف��وّ  و4%إ

4 5, وا��دم ا�ذ�ب 5ن -0عا� �� *ا"%�%
 ا��و�*..  

  
٥٢  

  

أ�� ��� ��0 ���طوات ا����
0 �4&�ن �	در ���د 4ن  �

'Cوا B  :�را�ل  ]٣['+ 	��+� �ـ .. @م ا�	ذرة دي ا��وا
  

  
  

  خطوات قبل الوقوع يف الذنب �
  

  

  خطوات عند الرغبة يف الذنب �
  

  

  خطوات بعد الوقوع يف الذنب �
 

 



  
٥٣  

  : قبل الوقوع يف الذنب..  وًالأ �
  
  

���(���6�X"�6��0א��
�����KKא�" �
FZ�3��*�[א����Eא\��<+� �

  

،   /�ك أ*�ر وا�د �4رف  تإ #
�  � ؟؟
� # إ
� ؟ �


ر ��وة ا�ذ�ب ده 
4 ا�,� ���ن 
ُ و�5رف إRي':..  �� -,�ك 

ر &%ءH
 ���* ��3بو��ول � .. 4 � ا��د ا�ذ ب  /�ك '# 

  .. ا�ر6
%� �� إ�Rرة ا���وة %�با� ���"�طرق ��ل ا ا��%�ء
  

  :و�ن ا�و��Iل ا��# ھ���4دك �4% *ده �2ذن �  �
  

 =ض :'# ا�&Vل أو '# ا�,���0 أو '# أي �*�ن  �

  .. -در ا%�ط��5كا���رم  ا�+�0ط 5ن ا��)دو ، �&رك


ر ا�@�وات ل,,,,,,,� �إ�L : ا���
/ز
ون '% ����Lا� *
..  إ�0%

وا��%,%0ت  �0موا" ا"=����ل -�وات )د 5ن ��زم :ااااا

���ن "��� �ن و،  أ&0ً  �رام ���"؛ وا��ذ
)�ت ا�)�ر
�ت 


ر ا���وة �� -,�كأ��ر ا����3Rت ا�,� ھ� ..  

  
٥٤  

���  �ن ا���&�> ا�&ور ظ��رإ +�&
* ��Lإ : ا� ت '% �


4 &ور+دم أ��ون ��%�� C-رة ي �و
R� .. ا"�9ل إ�ك أو

�� hرة �%�+دم �را�
Rا�&ور وا:��05ت ا�� C�..  

  .. hAdblock plus �ر���� وھو&
ك �


��C �ل ا:��05تC6 �ر���h را � C-ا�,� ��ظ�ر �� ا��وا  ،


ن 5,� أي &ورة* وا�دة و�@در �ن +L9� 4�0ط�

ك ,� 

 را�ط ���C �ل ا�&ور ا�,� 5,���� و أ، إ�ك ���)�� 

  ..ا��و-C ا�,� �3ي ��4 ا�&ورة 
  

��0
�اS ���واB �� B �ر ��[���ن �%طب  و
�ر
ت �  ..

 4
�h4ا �ر����% Antiporn  ]�� أو �ر
webprotectionK9 ، h4 ����ز �ر���
 +واص و�




 �ش �ش �و
س �و-C أي�ن +C���  4�0 �@در ..�*
رھ

�5
زه <��

��)4 وھو �
4 ا�,
�ك ���ط،  �)�ك � ..  

  hectionwebprotK9 ���ر����ن �%�+دم  و�T درو
د

 و+دھ� ��%ت �,ف �� ��%وردا� ���ب @وم� ���4&ط� وأول

 ا����ورد 4ر'ت �و &�ن4؛  �� ا��ر���h %ت
و� �و��

  ..!!��0, 4��ت *: ك و� ھ
�	%ھ��رف ��V# ا��ر ��[ و
  

  

  
٥٥  

  !!؟؟؟..كله ده الكالم ليه طيب..  هتسألين �
 

  !.. ���	/ل ا���ب �	/ل �زم  كإ *ر�' ��
ك  :ھ	و�ك  �


�ك �ش ا��
ط�ن؛ وا�د) %م( و�و ��وح� %��4 �و :�ك%
 ھ

و�رC3 �),ل ا���ر �� -,�ك ، ھ� ھ�� أو ھ��ك ة�ظر ، وأي
���
   !! �@ول 
�ر

  

  : دا
��ً  ��# &��رك'

  ].. رابــــوع االقتــــممن..  [ 
  
  

  
  
  
  
  

  
٥٦  

� L(��23�6��)"א��^�B�و�����>>  
  

�ل ا�,+�ز �ن ھد'ك �دد�ااااااااااااااااااازم � � ���' ، 

و�و  ، J 5,� ��و�ل ،�,و ��ن �
ك ھدف ھ�د+ل �)�,4 

��5رف إ�ك �و
* وھ�0-� ��%ك  ، ھدف ���ش �5دك

 ھو ده Cن ؛ !!��د+ل 5,� ا��وا-C دي �ن =
ر �� ��س 

  .. وا�Cطر اCول ا�&
ط�ن �د�ل
  

أو  ا���3ز ���ع ا���ور زرار 5,� 
دكإ ��ط ��0ش �


س أو ا��  : وإ ت إ� �ت �5و��ً �د+ل 5,� ا�

  ؟؟؟ يهإ تعملإنت داخل  كويس أوي عارف
  !طول على تقفل ههتعمل اللي صختلّ ما ومبجرد

  

� Cد �� �,رد ن�	0 ھ�	
وإ ت  ا� ت �4% وا�دة د

#G�'  ،#  !!!..! *ورة �
ك ��ب ا�&
ط�ن ھ�@
  

  
 

 

 

 



  
٥٧  

  

� _8�̀6�J�B���KK�4Rو���a�JKK  
 

�  َ� ّ� ا��
ط�ن �ن ����
ك �ا�, و+�&* ذ*�ر��C  /�ك ن

 ا���د و�� ا���ك �� �� &ر
ك � و�ده � �إ ��إ � (�:ي ز

ً  ة�ر ١٠٠ ) د
ر &Y *ل �4% وھو   .. و�%�ءاً  &����

  .. ا���وذاتو�وا�
م �ورة ا��	رة و آ
0 ا�*ر�#و�ذ�ك 


دا ��%ك ن�&ّ  ً �..وا����ء ا����ح أذ*�رو���0  ���ذ�ر �� �
  

 .. بـــــــــــا�	� �� �ً ـأ%�% �,*ا���"ن  .. ��ك روط+ّ  �

  : �ــــ -,�ك ر�ط�ّ ..  �,4 ا�3%د &,>ھ
 &,> ,و�

  والصدقة والدعاء السجود وكثرة واإلستغفار القرآن مساع
  

ً ا�@, "�راض ���ء : '��	رآن � �(
  وب �3


��ون,� �ا� وا�%واد ا�ران ز
ل
ُ  : واV��S/�ر ���� �,5 

��ر ا����ظ 5,� ..  ا�ذ�وب ��
3* ا�@,بL�%: C��+ ب,@�

@ل 5ن �ت -�5د �� ���ن ھ�دي وإ :��١٠٠  ً�
  .. �رة 
و�

  .. ر�ك �ن -ر�ك �ن أھم و%�6ل : وا�د�4ء وا��,ود ����

���� 0  .. ا���س رو�ط�i  ا�+ط
6*��ر  �ط�U : وا��د
  

  

  
٥٨  

  

� �bא��+�cd��bא��+�cd��bא��+�  
 

�����0 �ااااااازم � 0���
 .. دّور %�4 �




  ؟؟؟؟ �

 ا����ت =
ر�ش وراه  �)�ه ھ�@)د &��> =
ر ��ب أي ن"

 .. وا��,
��ت وا��وا-C وا"=��� �0ما" %
رة 
�،  و%
ر��م

��رك �د �� �س و�3رد ..!!يد *ا��و5
 �ن �,4
؛  ھ
..  ,واك ةا�&+و 
	�ب و4��ل �دق �� ا�&
ط�ن #ھ�@

  : � -�ل..  !! �رC3 �,@رف ده ����ووھ����ن =&ب �5ك 

  ،خليله دين على الرجل(
   )خيالل من أحدكم فلينظر

  
  

  �ّ%�4 ا"�����
 

 �C؛  &���ك �C �%��ر إ�ك ُ�ِ&رّ �%4  إ�ت�_%ف و �


* ���� ر3,ك %�بھ
 إ�4 و���Uد �5رف إ�ك&(�,� !!  

 ر��1ك �ن أ*�ر �� ��ك '+ل ! &���ك ���ب إ�ك وا�%�ب

����ك �4&�ن �ش �در ��Gّ  ؟؟؟ ر� � �ن ا�	رب '%� #


ز�4ش � ّ�Gر ,+ م � ك و���  #' �+
  !!؟# � /�ك و�ر�

  
٥٩  

 

  : �)��� -�ل �
  

َتِني َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْي(
َلْيَتِني َلْم  َيا َوْيَلَتى*  يالَسب اتََّخْذُت َمَع الرَُّسول

َبْعَد  ْكرَلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّ*   َخِليالًنا أتَِّخْذ ُفال
  ) َخُذوالْنَساِن ِلإلْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِإ

  ٢٩ – ٢٧:  ا��ر-�ن
  

  

  ؟؟؟ يف املوقف ده تكون مستين نتإ فهل �
  !!مستين تندم ؟؟ �

 وبعدين نساأل شلة مع هتفضل مىتإ حلد �
  !!!!؟؟؟ تتغري عارف مش إنك تشتكي ترجع

  !!!حلد إمىت ؟؟ �
  

  

  
٦٠  

  

� ���7�J�B��KK� �
  �KKא�B�אغو�eאאאאא�
�و�

  


�كإ ..
�كإ .. 
�كإ .. 
�كإ�..  

  .. !!!�ن ا�/راغ  كاااااا
�إ
  

  :وا�/ظ ا�	�4دة دي زي ا��ك ���ظ�ط  �
  

  نفسك إن لم تشغلها بالحق
  شغلتك بالباطل

  

زي �� "ن .. ��ول �@در ا��%�ط�ع ��@)دش �و�دك و �
� ھ�0- ..�و
*  ���9 ھ�@)د �� �س �3رد -و��� إ�ك

ك �)�وا ���%وء ة��را" و��%ك ا��
ط�ن� !!..  

  



  
٦١  


�	وب �/ظ� � �:�� أ � `
�د ا�&��ب إ � �ش ا�&
# �ل ���ص �در 
Vض ��ره و�ش� ،`
  :'*�ن رد ا�&

  

  

  : وأ5
ده -�ل �ن ھذا -,ت ،��,و�* ���,�4 ا��%�ء �و9وع[

" أ��و�ر" �ن �
��� �ن +ر3ت ، �5ل �5دي ��ن أ��

 �)ض ا��ر
ت..  "�,��ر
ر" ، "�,�و%��" ، "�,)��*"

 5دة إ�� وأو&,��� �,��&ورة، أ+ذ��� Rم ا"=راض،

  .�,@�ھرة أ+رى �رة و5دت أ���ن،


ل را-د وأ��.. "ط�ط�"�ـ �ررت ا�)ودة طر
ق و�� ,��� ، 
  : أ�%�ءل �دأت

  ؟؟؟ ا�
وم رأ
ت ا�رأة *م

�ت����� Jم �&ري أن و� C@
  !! ا�رأة أي 5,� 


س� # C  ّ#	� ضّ  و* تV� ري�   ؛ �

  .. �&Vو�ً  * ت C # و�*ن

  !!ا��ر ھو ھذا
  

 ..ا��@
@* ھ� ھذه ، 
رى �ن ��Lو:ً  ��ن إذا �)0ً  ا��%�ن


س ا�)��* �وارع أن ُ
)@ل ھل� ��

ر ھ��ك ؟ ا�رأة �Rا�� 

  !! ���ن �أ
ً  أرى : 3),�� ا�����L ��ن ���ن،

  
٦٢  

�� و ، ���/ك �	راءة '# ا��
�رة �&Vول أ�ك �,و
 ا� �# %�4 ����@ةا���ل �� و ، �ر�����V/ا�&�رع 

..  و����% ���� � ر� ���ق  '# �/ّ*رت أ�ك �و..  و���ذ*ر

 '# �/*ر �ن أ ك �:*د..  ا�, 0 ��..  ا�*ون ����م ��

  .إ�
+ن � ظر و�ن ا� ��ء
  


* �jدارة 
و��ً  ذاھب وأ�� ، ً%�درi �ُ  ��ت �5د�� أذ�ر�
 ا��),

 وا�دة 5,� 5
�� -)تو،  %,ما� أ&)د ��ت و�
��� ��د
ًدا،

 ا%�Lرَ�ت ���،  "��D أ4وذ":  �@,ت ، &�رخ �
�ج��


ذ":  و-��ت���� D�� ذا�!!!!!  "� #؟D وا�دة ا��%�ن رأى 


ط��* رأى أ�4 دوا+,4 �� 
�س ا���ل ��ذا� . . K�� وذ(�
  ] !�ن �
�ط
ن ا��س وا�3ن 

  


�2 و�# &Vلأ ط
ب :ھ�	ول  �



  ؟؟..�

  .. ���9 �@)د ا��Lل وأ *��,
ا �ن ر�C3 ��أ

 ��(
  !!�ش ورا
� أي ��3* 
  

  !!؟؟؟؟..��0, �ش وراك ياااااااااازإ ؟؟ 
4إ :ھ	و�ك  �

  ؟؟ ذ��را" '
ن ؟؟ ���ردهإ -ر
�4 �ا�, نآا�@ر '
ن

��ر ؟؟  '
نL�%نا�

�م ا�,
ل ؟؟ '
ن ؟؟ ا�وا�د
ن ة�%�5د '-  

  ؟؟ وا�+طب ا�دروس ع�%� '
ن ا�ر�م؟؟ &,* '
ن

  
٦٣  


و�� �,ط��5ت ا�,� ا���روض  3دول ���%ك �ط �
  ..!!!!:))  J ��ء نإ ��@��ل ��@� �+,&4 و��� �)�,�� ،

  
  

و+,ّ� ���ك إن ا�ط��5ت دي �ش ���Lل و-�ك و�س ،  �


��ن '# ��كده *ل ا�ط��4ت دي ��زود Sوب ا� � .. 

��/�ن  ودر�� �4% ا���ديو 0 ��كو������# ��زود �	�و�
  !! د�و�# �وا�
ك �
ل  +�ر '# *ل �*�نا��# �و,ودة 

  

ا��# ��	ر�ك  �ن ا� وا'لده =
ر إن �ل ا�ط��5ت دي  �

 '�ش ا�ر��ن ��كأ ذاوإ .. �ن ر� � و�رزك ���

  ..�دأ 
Gرك نو� '� 0 �:ي ��:Hرھ
  

  :�)��� �� ا��د
ث ا�@د%�  J -�ل
  

، فإذا  حتى ُاحبَّهوال يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل (
الذي  رهَصَب الذي يسمع به ، و سمعهته كنت أحبب

التي  رجلهالتي َيبِطش بها ، و  هَدَيُيبصر فيه ، و 
ن استعاذني لِئ و ،  هنَّن سألني ألعـطَيلِئ يمشي بها ، و

  رواه ا��+�ري  )هألعيذنَّ

  
٦٤  

��3* و��3* ���ن  �١٠٠٠و
* ھ�0-� و�و ��رت  �

����,ل  ���%ش 5,��ن ��5دا�ك ���3ب��Lل �
�� و-�ك 

�@ً أ ا�وت نإ �B .. ا��راغو #G	

0 ا����دات �'����� !!  
  


د ���C ��ء �Uي ��%ك أ�Lل ��و �د
�ك و ��,دك �
ك  و�

، أي ر
�9* إ�ت  ا�ر
��Gت �ن ر
�0Gً  ���ر�0زي  ،

راءة ا�Lل ��%ك �ـ ، ا زل ا�,
م و'رغ ط��ك������ ،  


د �رة/� Y& يC ، 0 ذا�ك أو
 �Gور دورات �� �

 ھ�دف ,��4#ٍ   &�ط أي '# &�رك� إ كأو ،  و�+�را�ك


��ش ا�,� ا�+
ر
* ا��3
)�ت زي ، ا�
ك�و� +�0طإ �

  .. ا�+
ر �� ��Lل�و ا���س %�5د�و


�� ھ��س =
رك -,ب 5,� ا�%)�دة د+ل� ��ول ��  ،

�ر��م ��3* �,�م
و3 ا"ط��ل �C وا�)ب أ
��م دار روح� ، 

  .. �ر��م 5,� �ر��ن ��%ك ھ�0-�

 ����م ��ن� .. ا��
ت &Vل '# وا�د�كو وا�دك ���4د ���ن


دة �را�[أي  ���م����ن .. ,د
دة  
دو
0 �+ 0 يأ/�  %�4
 �� و���Lل �&��
م و�)�ل ا��و�و�وب زي ا�*و��
و�ر

  ..وھ�ذا  ..5,� ا��ت إ�� J  ا�د5وة

  ..غير منط حياتك  �



  
٦٥  

  

   زماااااااااال أهم شيء إنه �
  حياتك يف هدف ليك يكون

  

  


 و�5
ش؟؟  �
��ك �� إ
4 ��)�ل �تإ :زم �)رف�


  ؟؟ 4


ن � �إ �&
  !!؟ *ده �ش..  ر� �  ��د 4&�ن �4

� �@�
�X ده ا�+دف  �	ق  ��ول  �دأ +0ص  ..  

  ..��طوات ��ددة ر� � �ن و 	رب �X � د
   ���م  �دأ �

  �طوات زي إ
�؟ �
��ك �رق و�وا4ظ دروس ���B ��ول�زي إ�ك  � .. 

ل �زّ .. ھ�0-� آ:ااااف ا�دروس 5,� ا��ت و�� �ل ���ن 
.. د-�
ق  ١٠أو �و5ظ* و�و ���م و�ل 
وم إ%�C درس 

 ً�
���
ده ھ
�ون �ن أھم ��9ل J و .. وإ��ن -,�ك إ
  ..ا����3ت ا�,� ھ���Rك و�ط�ر -,�ك و�@ر�ك �ن ر��� 

  

 و���م ا�	رآن �/ظ '# �دأ�ھم ھ� إ�ك وا�+طوة ا" �


و�# ��Hت ورد )�ل ���%ك�
�ر
ت و .. ا��,و
دأ�*�م  

  .. ) �را,�0 – �/ظ – راءة ( �ده�و�وا5
د 
  

  
٦٦  

و5,��ن �@در �واظب 5,� �ده و�%�Lل و-�ك أ�9ل  �


� ��طط ز� # ,دول ��ل�ااااازم �.. ا:%�0Lل ' :  
  

 يومك يف إنت عايز إيه �
  !؟ عمرك وساعات

  

   والثواني قياعمل برمجة ليومك ولو بتحديد الدقا �

  ...و&�Vك  ��ذا*ر�ك �طط

  .. و�ك و ظم

  .. '# ا��
�ة وط�و���ك وآ���ك أھدا'ك �ددو


��ك �� #  .. �� % �,د�4&�ن �@

  
  

  

  

  
٦٧  

  

��e0
;F�و�Wא�e�Rא8�س� �
  


� # إ
� ؟؟ � ��(
 �
و�+
�:�ك  "���رك ا���ل ش��%
�3 �
ك و�ود
ك ���إ

ن و���ل  �@)د �روح و��
!!  
  

� # �
�� وأول  .. 0 وا��ر��ن ا�*�
را�
	ظ أ�@مش �@ 
-ول 5,� طول ،  �
�3 �� ���ك�ده و: �ده أي +�طرة 

�%ك �� STOP ذ، و
  .%�لو�3ھدھ� �ن ا��دا
* أ ��K إ%�)
  

�  ���(� J ل�-:   
  

 ِمَن َطاِئٌف َمسَُّهْم ِإَذا اتََّقْوا الَِّذيَن ِإنَّ( 
  ) ُمْبِصُروَن ْمُه َفِإَذا َتَذكَُّروا الشَّْيَطاِن

  ٢٠١:ا"5راف
  
  
  

 &ر ��ب *ل ��	/ل إ���� � أھ�
��� دي وا��@ط* �
"ن ا�+واطر ھ� �ذور ا��
ط�ن  .. �4
ك �
/��� ا�&
ط�ن

 *
  .. �� أرض ا�@,ب ، وھ� ا��رارة ا"و�� �,�)&
  

  

 ��@,ب� ةا���طر "ن؛  +��ر�أو أ'*�رك �4% ���ب�ـ  �
  !!!.. لــ'� إ�� Rم 4ز
�0 إ�� Rم إرادة إ�� Rم ة'*ر إ��

  

  

  
٦٨  

  :يف الذنب  عند الرغبة..  ثانيًا �
  

 

��a0ًא���Fم��KK� �
��Jو�B����7KK� �

 

� # �
ك إ�ك �@C �� ا�ذ�ب ��� ��ون +0ص 5,� و� 


ب و+0ص �ش -ا+,� رھو3واك &راع د




�در ��%ك 

�%ك و-,�ك �
L,� �ن ا���وة و��5ل �@�وم و�ش -�در � ..

  ..&Vل  /�ك �:ي &��Y# إ ت '
� وإك ا�ن �*�  وم 'وراً 

  

و روح ز
�رة ��د �ن -را
�ك أ.. ا���� �و
* ا+رج  � 

أھم .. -وم ھ�ت ���ب ا-رأ �
4 .. ا�زل ا�3
م .. &���ك أ

 ��د �� ، �:ي &Y و�&Vل  /�ك  ك �	وم 'وراً &Y إ


0 دي�ك �����
   .. � �+% ���0 ا&�



  
٦٩  

�9ل وأ..  �:ي ط�04إ�ك ��Lل ��%ك  9ل ط�)�ً �وا" �

 ك �	وم إو �k 5,� ا:ط0ق ��ن �)�,4 و-��� ھ
 #��,ري ��و�G و�,
ب ا��,�دة و�

D ن و��,د
  .. ر*��
  

  :4 � -ولJ وا��� ��ر-* و طرح ��%ك �
ن 
ديا �

  ..ااار�# ااااا
�اا... 
�ااااااااار�# [ 

�

ب ا��Gطر  ,
  ..�ن 


�ر�#  # 
  ] ..ا4�� # و ,
  

Vوا��

0 �ن ,
ك
  إ � �ر�ك ث�  .. ا���

  .. ا�&
ط�ن&ر و  /�ك &ر �ن �� ذ
وا���
  

  : �4 و-ول و����� �وا�� J ي
د �
ن ا%3د �
  

 ]�
  .. ده ا�ذ ب 4ن ��دأ �در �ش #ر�ااااااااااااا

�
  .. # 	ذ أ #ر�اااااااااااا

�

ك #ر�اااااااااااا�
ش أ4 
���� ..  

�

ش 1
رك  #ر�ااااااااااا��.. [  

  
٧٠  

�)د �� ھ�@وم �ن ووJ  ..ك و�9�4,9 ا���� �ر� �

 0 وا &راح ورا�0 '# ��ك �َ ��� ھ�0-� و-%3ودك *


�+�ش���� ..  
  

  


�ك و�)د ا�&0ة  �%�*��ن # �ّ� ، �%ن �@ت أ��� �0-� �
و&رف �
ران ا���وة ��5ك أ ك إ�4ر��
�م  وا��د ر*��
ن

  .. �ن -,�ك 
  

 ..�و
*ول ���ن 
�ون ا��و9وع &)ب �� ا" �

وھ�*ون دي �
ر و�
�0 ھ��)ود 5,� �ده  ��رة�)د ن ��
�%ك �%�و�*��  ����مJ  و�Dذن 4ن ��ك ا�ذ ب��رف �..  

  

  

  
٧١  

��i�JB�j��LKKא��� �
�P6وא��U
�KK� �

 


ف  �










�G �5,ت و���� ��و�ت ����  ..إ ت 

 �)�رف زمااااااا: .. -وة و: �ول �ك �
س 9)
ف �5د �تإ

 !!�ش ھ�	در .. ����و�ش �@�وم �و�دك و،  ��ده ��%ك ما-د


ث��� �زم..  -و�ك و �و�ك 5,� �)��د أن إ
�كV  D��..  
  

  .. �&دق و�9رع ر��� واد�5..  �و&,ّ  ���,
ل -وم �
  

  !حل لجميع مشاكل حياتك قيام الليل هو ال �
  


�ن 
رزك �4إواد�5 ر��� .. وا���  �و&,ّ  ���,
ل -وم�  

Cور وا�
 '@م ديا���
   ..+� �ن ذا*ر�ك و


ل ���	+� �ن ��ك &
   ..إد4# ر� � إ � 

  ..و
�/ظ� �ن ا�&+وات وا�/�ن ��ك 
ط+ر  �إ ر� � د4#إ

 ، �+,وق يأ ��
�&ور �وق و�4,9 ور���4.. �ر
م ور���


�ك و����
لG
�ل ��+� ھ�!   
  

  
٧٢  

  .. مكأو بوكأ من ربنا أرحم بيك صلأ �

  اكله دي الدنيا يف حد يأ من كيب رحمأ ربنا �

 


و%ف %
د�� ده � C� نإ و���4؛  ��� �4إ�(�% K�� 5,��ن 

  :  -�لود�5 ر��� و إ%�)�ن ��K .. ا�)ز
ز أة�ر4�5 إ 
�)د

   )نَّ نِّي َكْيَدُهنَّ أْصُب إَلْيهْف َع َتْصرالَوإ( 

و%ف:٣٣  

  
  ؛ �هو�3ّ  %�4,��3إ �ر���

  )نََّكْيَدُه َعْنُه َفَصَرَف َربُُّه َلُه َفاْسَتَجاَب (


و%ف:٣٤  
 

� %	�

ن 5,� �تإو 
�رب �	ول �زم @
 %����4 �4إ 


 �5دك �تإ و�و.. %�
C -ر
ب  و�)��� 0  *ا��و� �� 0��د

 وھو +,@ك �4* ، "�)&
 أي 5ن و
�)دك��4  ھ
@ر�ك

 �ش �ده و5,��ن �9)�ك ��5م �ا�, و�)��� %����4 ا�و�
د


3
ك ر���4و و��4,9 و�ر�4 9
)كھ�
  يد *ا����, �ن ھ

  ..!! صدق مع اهللا ولو مرةأنت إبس  �
  



  
٧٣  


� ا�طر
ق .. ���ورود ���د �ش أ&ل طر
ق ر��� �' 


*� وا���� �ت ا����رات









ر ..   

�9ل��ن و� J �,دق ا�&
 ھ
&د-4 ر��� ر��� �C ھ



وھ .. �4 %ر
وھ#��� ا��و�ت ا�&+وات  �ر @ #' �0 , 

  .. �/Gل � و*ر�� إ
��ن
  
 

  : را��اا�د %,
��ن أ�وا����)� ا�3,
ل -�ل  �

   قلبه من اهللا أذهبها ة ،شهو ترك يف صدق من[ 
  ]هألجل ةشهو ترك قلباً عذبي أن من أكرم واهللا

  

�����������.
���KKא�)�
.�������cdא�)�
.�������cdא�)� �
 

 

  ..ش دعاء أبداااااااامتبطل �
..  �� �ل ��س �����%4 �ر��� و����ج و�@
ر ف9)
 �ك"


��ك �� �k لـــــــــ� �� �ر��� ����ج� ..  

  .. ا�	ر
ب ا��,
ب���ك ا���ك ا�	�در ا��	�در ر� � ھو و

�/رك ھ
رد ����
ل ا��# ا�,واد ا�V # ا�*ر
مھو  ر� � ..  

  

  
٧٤  

� Cو�ن ا
�4
زك �د#4 �
+� دا
��ً ا��#  0ا�,�
� 0د4
  :�ن ا�	رآن ا�*ر
م وا�� 0 ا�ُ�ط+رة ��ص ا��وGوع ده و
  
  

  } سواك عمن بفضلك أغنين و حرامك، عن حباللك اكفين اللهم{  �

  } فرجي نصوح ، ذنيب واغفر ، قليب رطه اللهم{  �

 الفسوقالكفر و إيلَّ هوكر ، قليب يف نهوزي االميان يلَّإ ببح اللهم{  �

  } الراشدين من واجعلين،  والعصيان

  } ةوالشهاد الغيب يف خشيتك أسألكاللهم إين {  �

  } معاصيك وبني بيين به حتول ما خشيتك من يل اقسم اللهم{  �

  } والغىن والعفاف والتقى اهلدى سالكأ ينإ للهما{  �

،  لهــــــك شأين يل أصلح ، أستغيث برمحتك قيوم يا حي يااللهم {  �

  } عني طرفة نفسي إىل تكلين وال

  
  

  
  

  
٧٥  

���*k��0+�
a�J��Uא�KK�� �
��J>���KKאa�U)0 و �

 

�رف �ن �روف ا��واB دي  يأ
دك �*�ب �ل �� إ �
�
  :����% ���� � وول � ا'�*ر ..  �4&�ن �د�ل �4

  الَناس ِمَن َيْسَتْخُفوَن{ 
  ِهالّل ِمَن َيْسَتْخُفوَن َوال

  } َمَعُهْم َوُهَو
  ١٠٨:ا��%�ء

 


ك �ُ .. ك ��)ر��� إن ا���ر  �,5 C,ك .. ط(�%

راك و ..


),م �� �� -,�ك و�� �� 5@,ك ..  و
��م �رك و4@ 
�ك ..


راك �� ا�ظ0م ��� 
راك �� ا��ور  ..� �
�4 #/�� � 0
'�
  ..3لe �� 05ه%����4 و�)���  ..'# اCرض و� '# ا����ء

  
٧٦  

�ططت و4��ت /�ت *ل ا�Cواب وإ ك  ا'�*ر �
�4&�ن �����% �ن 4
ون ا� �س ،  *ل ا��دا�
ر

 ..و�*ن 4
ن � � �V/ل و� � �م 
  

ھون �ن  ظر  ظر ر� � �ك أإ ك ,��ت  ا'�*ر �

رV�����ف �
&و'ك وإ ت ���/رج �4%  ط/ل 
  !! ، و� ھو ا���# ا�*�
ر ا��@وي دي

  

���رة ��ك �
ر�,ف �و ا�+وا �رك  نإ ا'�*ر �
�وت , �ك �و'�ً  أيأو �و ��ل  �ن �وا�
ك 


ر  أي�*ن �/
ش و�ن ا� �س ، V�
&Y ,واك �
   !! ت �4% ا���ل ده � &�
/ك وإر�  ن��� ��رف إ

  

  : J ����5 ر�9 ��5س ا�ن-�ل 
  

 قلبك واضطراب خوفك أن اعلم( 
، بابك ستر الريح حترك عندما

  ) الذنب من أعظم



  
٧٧  

  

و�B *ل ا��# إ ت ������ ده ،  نإ ا'�*ر �
 ��رك 
/XG و�م،  � ك�  
 �	م �م � ����ن

 �رك 
 *&ف ��# ة:', �4
ك أ�د 
د�ل �مو، 

  !!و� /XG أ���� 
  

  ـل دهــــــافتكر كـــ �
 !!واستحي بقى من نظر اهللا لك 

 

�/�تأ���ء و ��� # وا%��9ر %����5 �� ذھ�ك � � 

ا��� ( ��و�� ، ����%���رك وB ، و �   .. ) م
ا��� و ، ر
ا��

 

 ، يسمعك من تعصي فإزاااااي �
  !؟؟؟؟ حالك ويعلم ويبصرك

  


��ن  ى	وھ
 ، دي ا��)��� تا%��9ر,و � �Sوازع ا

�ره �� 5,� ك
را إ�4 كر� �ن %����� ، '# ��ك ا��
�ءو 

  ..�ره 
 �� -,�ك ����ّ  ),م
 أو ، 
�ره �� ك�� 
%�C أو ،
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  ..'# ذھ ك ��� # �را�0 � �ك  ا���Gر ���4+� �
  

  اهللا بأن كلمع دوامفاملراقبة هي  �
  ..أمرك من شيء عليه خيفى ال 
  ، تراه كأنك اهللا تعبد أنوهي  �
  ..يراك فإنه تراه تكن مل فإن 
   إليك اهللا نظر أن تعلم أن وهي �

  ..هإلي تنظر ملا نظرك من أسبق
  

 


* دي 5,� طول �� ذھو+,ّ  �cھ��س .. �ك � ا
*ل ���  يووووووو��	�رة  /�ك وھ����# أ
  :�)��� J -�ل  ..�/�*رھ� و�ر*ز '
+� و��د�رھ�

  

   ِعَباِدِه ُنوِببُذ َكبَربِّ َوَكَفى(
 ١٧:ا�%راء ) َبِص�ًا َخبَ�ًا      

  
٧٩  

  ..يف حلظة الرغبة يف فعل الذنب و �
  !تذكر قدرة ربنا عليك 

  

����  # �
�� ا�,�ظ*  و�)���  %����4 @�درھو ا�J �ذ�ر أن 


4و 5,
4 ��3رأھ �تإا�,� &(�  ��
  : �4إ�
  


� ر,�ك 
&لّ ' �
��ل �� �روح ���*�ن ا��# ھ�� ..  

  وأ

�ل �� �VGط %�4 �
 ك �واB ا�ز � وا�/,ور 
دكإ 
&لّ   ..

  أو

#��
ي �	ط0 �ن �&�ھد �&وف أ���ق �ل ��  ��رك 

  ..ا��ري وا�	ذارة

  وأ


ا�& 
 ا�ذ ب �4%  تإو رو�ك 
	�ض





B ده




 ..  

  
  

  ! فيكون" ن ُك" ـكل ده ربنا قادر عليه ب �
 

 

  
٨٠  

�4
)�@د  +طU أ�ر وھ�� �
 �و9وع �� �سا�� �ن 
ر�� �

 �� ا�)@و�* �و ����وش ��مإ وھو ، وا��)�&� ا�ذ�وب

 �ن دهو ،+0ص �ده ا��و9وع 5دى  �4إ ظ�وا�
 ، ا���ل


��س ��
 �%��4 ھ,ك ,�ا� ا�Lرور





�زم  ا��	و�0 نC ، ر


ن ��د و�و �:�#ھ� .. D B,إ� أن ��وب و�ر ..   
  

  !! ر� � 4	�ب ��ذر' ����
�ك �ش �4إ أ��,ك ر��� نإ �)�� �ش
 !!! ھ��)�-ب و�ش ��


ن �1ط  �س 
�' نإ �� % �ش

�رة و�
��+م ��&�� 


��,�م ده ر��� �
%�در�3م و !! ھ����ب �ش  كإ دا�ك�

*
 !! و���4+� ا��	�ب 
*ون أ*�ر، 5,��ن 
ز
دوا �� ا��)&

J ل�- ���(� :  

  } َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه {
  ١٢٣:ا��%�ء

  

  



  
٨١  

�����L
W+l
W�.�P�����M�C� �
 

 ،وھ��د'ن '# ا��راب وھ�د�ل ا�	�ر ،  ،و� ھ��وت  �

رةو,��ك ھ
�*�� ا�دوV�  ! د وھ�����ب 4ن *ل *�
رة و

  !!؟؟؟؟ �&دق �ش �تإ

  .. �5رف إ�ك �&دق و�و-ن ��دهأ�� .. " 

   ،*��3 �ل 5,� وھ����%ب ھ��وت �كإ �5رف �تإ وط����

  !!!ا ليييييه ؟؟يبقى لسه ُمِصّر إنك تعصي ربن �
  

ي �
,م �ن -�ل �� ���> أي �و-C أو ��وف أ ك�5
ز �

واف  ا��وت ��ك إن���
ل ،  ا��0وي دي

4ھ �دأ ���رج� ��� وأول !!!!!!!!! وراك-0� 

  !!!!!!!!! وإ�ت ����رج رو�ك 
�+د �3ي

 آ�ر ودي رو�ك �
	�ض وھو و�+� إ
� ھ�	و��
� �رى �


وم ا�	
��0  زاي�ل ر� � إوھ�	� !!!؟؟ 4���+�إ ت   ��,0

�� �4% ا�� �ظر ا�	ذرة ��ث وإ ت �ُ و�ُ �  !؟دي	
م %�4 ��

  

وإ�ت  ��
ن,ا� �س أ دام
وم ا�@
��*  �)ث�&ور ��� �ُ  �

رك و،  ���/رج %�4 '
�م ذر=  ُ
 أو ��,د وھو �)ثھ

  
٨٢  

 +���*ا� ھذه 5,� �)ث�ُ  وإ�ت ، ��	رآن �رئ أو &+
د

*
  !وا�/,ور ا�ز � % �&�ھد0 �4أ�&B وأ�وأ ���� ؛ا��+ز
  

 مل هنإ عليكوصربه  اهللا لمح ذكرتف �
 ينيييوإنت بقالك سني على معصية يقبضك

  !!!بتعصيه كل ساعة بل كل دقيقة 
 

ا'�X 5,��ن �)&� ر��� ، ول �� ا��
ط�ن 
و%و%,ك أو �
وا�/ر,�ك �4%  ، "ا��وت" وا*�ب,و,ل 

 ��ن و�وء ا�����0�	ط��
ن �@�0 �ؤHر
ن 4ن 

�و-وك و
&�وك �ن =�,�ك و
�رروا -,�ك �ن ا%ھ؛ 

0ء �
  !ا���وة 5,
4 و-��� 

  

  ! "موت الفجأة"ـ ر نفسك بوعلى طول ذّك �
 

ا�&��ب *ل 
وم �
�و�وا .. إ��� �� ز�ن �وت ا��U3ة  �
.. ة دا
��ً �� ���ك �+,� �وت ا��U3 !!�ن 1
ر أي أ���ب 

 5ن ر��
 �را
ط %�Cوإ .. ��3زات Cو�
e  ا��@��ر زورو

و�ذ�ك  .. �و��
,ك 5,� �ط�م ... +رةاc وا�دار ا��وت
��ذ�رة  *�و� أو *ور- ��بإ .. د
%��وب �� ا���3زا� 5,�

  ..وھ�ذا  .. أو�9ك �� @��ـو5,ّ 5ن ا��وت 

  
٨٣  

  


אאאאم��;��+"mא�n>��KK؟؟؟�� �
 

  !!!؟؟؟؟0 ا�,   �
مھو  
�إ �4رف  تإ ..!! *ا��3 
وهأ �

 �تإ �)رف 5,��ن *ا��3 5ن أو�@ر دروس �%�C :زم �

C
  !!!؟؟؟ يد ��)&
�ك 
دكإ �ن 
4إ �)
م -د ��9
  


* ا�+�0* �� ا��ون ،  �(
�وف &ور ا����ظر ا�ط�
  : و-ول ���%ك 

  إذا كانت جنة الدنيا باجلمال ده ،
  أمال جنة اآلخرة شكلها إيه ؟؟

ي بالنعيم ده ؟؟وإيه اللي يستاهل إين أضح!  
 

  :ا�:ل  /�ك  �
،  ضحكت لو يالل العني احلور تبيع اااااايزاإ

 ةساع وأ ةدقيق شهوةب ضحكتها من تنور ةاجلن
  !!؟؟؟ ةسن حىت وأ

  

  
٨٤  

  :  ا�)
ن ا��ور 5ن -ول ر��� 5ز و3ل -رأت إذا �

    } َكَأنَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن { 
  ٥٨:ا�ر��ن
  


� ؟؟؟�� �	رأ ا<
0 دي  ��د ھ��ص ��
ن



  !؟؟؟ ن
  

��� ��3ب -,�ك 5ن ر��� �� ا�د�
� ���ذ�وب ده =
ر إ�ك  �

 K�� ذ�
 ���,ب 4ن رؤ
0 و,� �وا��)�&� ، ���ن وا�)

  !��)* وأ5ظم �)
م �� ا��3* �,��  و���رم �ن أ�ذ '# ا�, 0

  

ي '
�م ، �� �&وف أي �وB و�ل '	�ل �� �د�ل �4% أ �
  : أ�:ل  /�ك وو�+� ��وت #��4

  

 يف عيني اللي بتنظر للحرام �
هتفوز بالنظر  ايااااإز ،الدنيا  

  !! يف الجنة ؟؟لوجه اهللا
  

  
  



  
٨٥  

��o�V�<(*���a�0
�<<؟؟؟�(�א�" �
 

   !! +رةا" ��ر 
4إ 
)�� �5ر�
ن �ش ���إ �0%ف �

  :  � ا����و�وف -ول  ، ��ر ا�د�
� 3ّرب


ن �ن وا�د ,زء ا��# �ودون ھذه  �ر*م (��� 

�ق 5,
4 ) ,+ م  �ر �ن ,زءاً ��  
  

   :� ا���� 5ن  ُرويو �
 '# ا��/ن ,ر
تاُ  �و ��%؛  �
�*ون ا� �ر أھل إن[ 

   ] ا�دم �
�*ون وإ +م ، ترَ ,َ َ�  د�و4+م
  

  دم يف يوم مش هينفع فيه الندم ؟؟ليه تعرض نفسك للنفـ  �
  ؟؟  ليه تعرض نفسك لعذاب إنت متستحملش ثانية واحدة منه

 

�9ل *وا��)�� *ا��3ر� ا�و%�6ل �ن .. �ده 5,��ن �� J 
 روحLو
ك و
@و�ك إ��رج ؛ 
 ا��
ط�ن وأ ��%ك �� 5�%*


دكإ ورب *�ر
ت 4ود و�B وأ ا��و�,�ز �4% ي,ر � � .. 


* ��%���, ة-�در �ش ���إ ���%ك و-ول��R ر �ن�� �
 ، ا�د�
  ..و+,ّ� �)�رك دا
��ً   !؟؟ ��3م ��ر �� 
4إ �ھ�)�,

 ]َعِظيم ْومَربِّي َعَذاَب َي َخاُف ِإْن َعَصْيُتإنِّي أ[ 

  
٨٦  

���p�@*0�6�Xא��+�>>>>� �
 

  ،�Uي ��3* 5ن ا��)&
* ��Lل��3رد �� �&�ر �و
* و��

و�C ا���3ھدة ھ�0-� ��%ك ، �@&%�
ھ�@# دا'B ا�&+وة 

�9ل J -درت ����C 5ن �)ل� *
 ھ�@ول و%����5.. ا��)&

  � +� ؟؟ 
�إ ھ��/
د * ت �@ً أ  �أ ھو..  D ا���د :���%ك 

   .. 3داً  دياااااااااا�5 !!�&,
ش ��3* و� �,���ش��5 د
��أ
 

� ��(
�ت +0ص �ش -�در وھ�@وم �)�ل ا��)&
* ، وإ 
 i,ك و-و���  م�%� ھ
�	% ��04 � ص 4��+�أ �� ��دو :�


�؟إ Hرھ�أ  Y& ل  !و� أي
و5دت  ��U� ���,�5ط
ب ھ�+

  ..+0ص 

 يعمر من ساعتني وعدى الزمن آلة ركبت كأين �
واللذة  اتعملت املعصية � ؟؟ حصل اللي هيإ ..بعدها
  !!وبس خالص  !!والذنب احلسرة إال يبق ومل انتهت

  

  .. %�* ااماااااااااااااااا��اااااا �@���4)�ك  �
�&ل ا�,� وده �

و*ل ا��ذة ، و
)دي ا�
وم ورا ا�
وم ، �ل 
وم ��)&� ر��� 

H� 0وا # �  !!!!!��زول و�� �# ��د ا���

  
٨٧  

�ل ا��رات ا�,� �%�ت 
وم ورا ا�
وم و�
)دي ا�و�ذ�ك  �
�%ك و�3ھدت ��و�ك و-�و�ت ھواك و��ر�ت � ��
�

  !!! *ل ا���ب ده �رده 4دى وا� �%، و%�وس ا��
ط�ن 
 

  

ع انقضاء لذة املعصية م كده فكر نساناإل فلو �
 عن والصرب الطاعة على الصرب تعب وانقضاء

  ..اهللا بإذن عليه ويهون هيعدي ده كل ..املعصية
  

  

  :+� � وول�ل �� � �م *ل 
وم   +�
��0ل  /�ك '# إو �
  

  

   !!؟؟ املعصية لذة أين.. يا نفس 
  !!؟؟؟ الطاعة تعب أين.. يا نفس 

  ، املوهوم والفرح الباطلة النشوة تزول
  !!.. املعصية حسرة وتبقى 

  ..اللذة واملتعة املؤقتة  وتذهب
  !! األعمال صحيفة يف مسجالً الذنب ويبقى

 ..!فإمنا الدنيا صرب ساعة .. ي يا نفس فاصرب

  
٨٨  

  :الوقوع يف الذنب  بعد..  ثالثًا �
  
  

��JP
�8�����Pא�KK>>� �
  

%ك 5,
ك �� ت�� �_%ف +%رت ا��)ر�* وا��&ر�)د  �

���3و5*  سھ�� ، وا��
ط�ن وو-)ت +0ص �� ا�ذ�ب

�* �ن ا"��%
س ,�+�..  

�ش �� �ك ��ت إ�%�س إ !!  ت �ش إ تإ���س إ ك إ


ت �ل ا��0م �!�ت ��)&� وإ و5
ك%� *
%�5* ا��)&

�Uن 5@,ك ��ن !! وا��وا5ظ و3ر
ت �%ر5* ورا ��و�ك 


ب ����ُ Lااااا *
   !!!��ً و-ت ا��)&

� !!!�5,ت �ده ؟؟�� اااااي أااااازاااا@ت ��@ول أ�� إ�)د �� �و �
  

  .. تأنيب الضمري الذنب ود بيحساس شدإ �
  !!! ن من نفسك أوياااإنك قرفااحساس إ

  !؟ نا شوفته وعملته دهإيه اللي أ 
  



  
٨٩  

ھون ا� �ظر
ن �� أو,�� ��
�#  � ھ�ن �4
� ر�#��	ول أ �
���� ��
�  !!+و�0 دي ؟؟�# و4

 �/ل ��'�
ن وو��ت �C	ر �را�ل ز�ت C��	ول أ � 

  !!ا�&+وا 
0 و&و'ت ا�	ذارة دي ؟؟

  .. يالنفس والتعب والندم ملباأل بيييييره حساسإ �

  

 �)د وا�@رف ���ذ�ب ا�%�%كأ-و�ك إن �� �5
ز وأ �

*
 وا�+وف ا�+
ر �
4 �%��4 و -,�ك نإ 5,� د�
ل ا��)&

د�
ل  ا��)&
* �)د وا�@رف ���ذ�ب �%�%كإ .. ر��� �ن

.. إ�
4  �وب��ر3),4 و
ر
دك إ�ك ر��� �
��ك و 5,� إن

�4&�ن 
*ون أ*�ر �0زم �%�Lل ا��%�س ده �)د ا�ذ�ب 
  .. 'وراً  و�B� 0 �د'�S 0 ك �	وم و�,دد ا��

  

  ..متستناش حلظة بعد الذنب  �
  ..متروحش حتة .. متفكرش كتييري 

  ،و اغتسل اتوضا أ، قوم فوراً 
  ، ي ركعتني توبة هللا وهات السجادة وصلّ

  ..واسجد وابكي 

  
٩٠  

  :وول ��  .. ا�1ل ��ك ���د�وعو  ا�,د وا�*# �

  .. وقعت غصب عين يارب . .ذنبت ياريب أ [
  .. نا معترف وندمان وذليلوأوجايلك 

  ..ومليش رب غريك  رجعتلك يارب ألين عبدك 
  .. أو ختيب ظينل هتردين يأمل ويقني إنك مستح يوكل

  كلي أمل ويقني إنك هتقبلين وتتوب عليا وتغفر يل 
 .. يف الدنيا واآلخرة تسترينهكلي أمل ويقني إنك 

ر كلي أمل ويقني إنك هتعينين وتاخد بإيدي علشان أقد
.. وشيطاين ومقعش يف الذنب ده تاين أقاوم نفسي

  ] .. كرم األكرمنييا أبرحتمتك وفضلك وكرمك 
  

  

  
٩١  

  

  : � -�ل.. �4 و&����4 ��� و5,ّ  � ا������
��� ا�,�  ده �
  


�ط+ر 
	وم Hم،  ذ ��ً  
ذ ب ر,ل �ن �� «' ،          

��# Hم
           ، �� � /ر1َ  إ� ؛ � 
��V/ر Hم،  

  :ا<
0 ھذه �ا� �#  رأ Hم

) ρu#$!©%Ïš )ÎŒs# ùsèy=èθ#( ùs≈sÅ±tπº &rρ÷ ßs=nϑßθþ#( 
&rΡ
à¡|ηæΝö Œs.x�ãρ#( #$!© ùs$$™óGtóø
x�ãρ#( 9Ï‹äΡçθ/ÎγÎΝö 
ρuΒt ƒtóø
Ï�ã #$!%—ΡçθUš )Îωā #$!ª ρu9sΝö ƒãÇÅ�•ρ#( 
ãt?n’4 Βt$ ùsèy=èθ#( ρuδèΝö ƒtèô=nϑßθχ( š « �����"4 ا�%ّ�  

  
  

  
  
  
  
  

  

  
٩٢  

��)��Wص�:W�I�����>>KK� �
  

� �

ن � ذ�ب �� �
@C ا�وا�د ��� %��5ت
)��  ؟؟
� # إ(

�9ك� ا��
ط�ن،  4
,5  ّ,+

4و  e��
،  و�)�&� ذ�وب ل


�	% ،  ةو
�%%4 إ�4 ط���� و-C �ر#����� #���� !!!  

 ،�ر�*�ُ  �ظرة ���ت �ظر �0Rً  وا�د.. �ده �R� �,5ل أ�%طو
�ر ه�ظر �&رف �ذ�ر و�)د
نL�%ر��� وا ..  

 +0ص أ�ت �� !
� 4م ��د إ
� ؟؟ : �4 
@ول ا��
ط�ن �0-�

5م  �
4 �� ��5ل �@� �3ي .. �&ل �&ل وا�,� �&
ت
 ^

� إ
� ��د ...�&رك �Lض و�3ي ا��@�ا�� #�
  !؟.. ��


ر '��*ن�* # طول و�	% ��ظت أو�+� �ن �رو,�� �@


��ك �4رف �ش ا�طر
ق �
 
4 ..!!  
  

%ف ا�,� �
�&ل �C ا��وا-C وا"�0م وا��0وي وده �_ �


	وم 
	ول �� ھ# .. وا�د ا��رج 5,� �
,م أو �@طC .. دي 
  !!!!!�@ص �ر�� 0 �ر�� 0 و
*�ل �	
ت ا�
وم 'ر,0 

� ���
 .. �رة ذ�با� ��=&ب 4�5  و-C �و �4إ ا�&> �

�رL�%دى '# ا�ذ ب �@ص،  و��ب ر��� وا���
 �..!!!  

 ا�ط
ن و�زود ��*��ش!   /�ك وف ..وزر �دت أ ت �و


U%ك 5,
ك 
�9ك ا��
ط�ن 
ش,ّ �+ و�� !!.. ��0
  .. و



  
٩٣  

���+>8

�Mא\"�NאKK� �
  

��3
* ��3* ���@� دي ا����
0 وا��� �ت �
 ا��%�ن إ

��,�(
 ا��
ط�ن أو، ��3* 
)�,ش�و �)د ا�ذ�ب 
@)د �� �دل �

4,
3

U%4 و 
  :� -�ل J �)�� .. ا��و�* 5,� -در�4 �ن 

    )ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن ( 

  ١١٤:ھود
  

  : � و-�ل �
   )متحها حسنة فأتبعها سيئة عملت إذا(

  
  &��4 ا"�����

  

 ھ
ط,C،  ا�ذ�ب �)د ���
* �%��ت 
)�لا��%�ن  �,�� �


�ط4 ا��
ط�ن ا�,� ا�
Uس دا6رة �ن� ��
 و�� ، ا�ذ�ب �)د �

ُ � دي 4��+� ا��# ا��
�Iت إن '# ھ
��4د ا�و-ت ��س  رـَ V/ـ


ق و مّ ا�+َ  ل
	�*��ن ھو، Gر ا��# ا��&
 ��د �
� ھ

0
�  . ا���

  

  

  
٩٤  

  :و-�ل أ+�ر�� 4�5 � ��
��� ا���� ا�,� ا����
4وده �

 ؛ احلسنات يعمل مث السيئات يعمل الذي مثل إن( 
 عمل مث ، خنقته قد ضيقة درع عليه كانت رجل كمثل
 تفانفَكَّ ، رىأخ حسنة عمل مث ، حلقَة تفانفَكّ حسنة
  &��4 ا"����� ) األرض إىل رجخي حىت ، رىأخ حلقَة

  

  :�� �رح ا��د
ث ��وي ر��J 4 ا���م ا��-�ل  �
  

9
ق ا�%
�6ت �5ل[ 

رهو
ُ ،  ورز-4 ا�)��ل &در � �� 


%ر �0 أ�ره�
 '2ذا،  ا���س �5د �49Lو
ُ ،  أ�وره �� �4 

 ا &رح،  زا�ت '2ذا،  �
���I �� ��� �ز
ل ا��� �ت 4�ل

�دره  ،Bو�و� �  ] ا���ق وأ���،  أ�ره و�+ل،  رز
  

 ھ���+� دي ھ�
,# إ
� ا��# ا��� 0 �	% : �	ول وإ
�ك �


� , ب
@



  ؟؟ وا��
�Iت ا��# 4���+� ا�����# ن
  

� C 6* �5دك أ&0ً  �تإ .. *ده ��وز +�ش
 �دةوا� ا�%

   ..ا���ور ا�ودود ا��ر
م J %���ن ..أ�����R �)�رة وا��%�*


@ول� � وا����  :  

  )طَلْق بوجه أخاك تلقى أن ولو ،اًشيئ املعروف من تحقرنَّ ال(
  رواه �%,م

  
٩٥  

  

  ..فـ متستهينش أبدًا بأي حسنة 
كفة الحسنات  ترجحيمكن تكون الحسنة دي هي اللي 

  ! عارفمحدش  .. يوم القيامةعندك 
  


� ��� ا����
0 ���� �ت و��� ��0 �


�



  ، J ���د 
رة

  : +�&�ر�j د
ث��ا" �ذ�ر أن �دون �)��9 �ذ�رھ
  

 �)�رة ا��%�* و ��%�* �رف �ل .. نا�	رآ راءة �

����R0 و،  أ� ور��� .. ا�رب =9ب ��ط�k ا��ر �د

���5�9
 وا����
د ا����
X و،  ر�أ� و 9)ف ٧٠٠ ��د �

 �)4 ج�+ر..  ا�وGوء و،  &0ة �ل �)د وا��+�
ل *�
روا��

�
 �ل �C .. ����,د ا�ذھ�ب و،  �L%,4 95و �ل �ن ا�+ط�

ُ و� �%�* �ز
د +طوة 
�م ا� وا'لو�5دك ،  %
6* �5ك َ�طـ� 

 و و��و��ً اCرا�ل وا����*
ن �Gء �واI[ ا� �س و


ر و=
رھ� �ن ا���ق�ُ 


�� �� ���
  .. K ا���د و ا��3
ل د

  

  

  
٩٦  

���J�B��@a
�>>>KK� �
  


 ؟؟.. /�% �4بأ ؟؟؟ 
�إ �







�


�


  # �
  !!؟؟؟


رى �ن �%نأ ��أ ده= �
��































  ..!!ر
  

 46أ+ط� 5,� �و �)�-��وش "ا�ط/ل" زي ��%ك :ھ	و�ك

 ���ل و: �ش ھ
�ر�� و�ش ھ
ر�دع ، �0زم �)�-���

����%��� 
  ! طر 5,
��5,��ن �@در �%

�5
ز �و �@�� C� ك �5-ب.. *ا��3 �� �� ا���%��!!...  

�%ك �5-ب..*ا��3 �� ر��� رؤ
* �ن �����ر�ش �5
ز �و� !  
  

  !!ي أ�4ب  /�# ؟؟زاإ ط
ب �
  

�%�4)@�ب  درىأ وا�د �ل :ھ	و�ك � .. �(
�  ً0R� ب �و��� 

،  �+ر3ش� .. ا�+روج ���ب�و  ، ���&
�م �5-��� �لا"
  ..وھ�ذا   .. ���ر
�� ��وى ��ت ا�,� *��3ا� ���ر
ش�

 وا,��+� ا��	و�0 ر'Bإ ..���
*  �رة ا�ذ�ب �� و-)ت �وو -


* ا�)@و�* و���%�ش .. ���ذ ب �4&�ن ����+
 ش أ&د%� ا��


��ن �رق �ذ�رھ� ����3* وا���ر و��و�+�� و��Dك  J م(
  .. اھ
4و��)ظ و��&�ع "وا�ر J و���3ب �و

  

  



  
٩٧  

  

��a�I������0د
�KKش�:������>>� �
  

  �و إ�ت �د�ن �ت و��@درش �%���L 4�5 ��ظ* وا�دة  �


ك .. 5,� ا��ت 5�%*  �٢٤
��ك �,�� �و � ���
&��:  

   النت لىع خري بصحبة نفسك ربطا �
   .. إسالمي منتدىموقع أو جروب أو  أي يف

  واتعاونوا مع بعض على .. معاهم وتابع سجل
 ..فعل اخلري على النت  

  

يف إنه يكون استغل النت و �
   ت جاريةاااال حسناااااااااااشالاااا

  .. اتكممال تنقطع يف حياتك وبعد    
  


^  ���9رورة �شو د5وي �5ل يأ �� ا��رك �� �@��


م  �واھ�ك #� �ّ  ��*ن..أو ��5م 5,��ن �)�ل �ده��'# ا��

  .. ا�د4وة ����Xوا� &ر  وا��و ��ج وا��/ر
c وا�*���0

  
٩٨  


ن  �5ل وا�د ھ�)�,4 5,� ا��ت إن و�+
ل �
���ن �0

ر ���ن وا�د ��مو،  �ن ا���س 
�و�وهL�
وطول ،  �4��% 

  .�ك �2ذن � ,�ر
0 �� �ت ھ
*ونھو �و3ود 5,� ا��ت ��
  

ل �و�5..  �و �ش ھ�	در ���ل ده.. �� �و �ش ھ�@در أ �
و��د+ل 5,� ا��وا-C ا�@ذرة  ��&�*# إ ك ���Gف�ل ��ظ* 

و =
ره �ن 
ت �C ا����ت و�)�ل �5دة %
6* أ��، أو ��د+ل 

ك� *
��Lا� ���
  : ا��0وي دي ، ��&

   لص من على اجلهازاإفصل النت خااااا �
  .. لغي باقة النت خالص من املوبايل إأو 

  !هتفضل تشتكي طول عمرك  وإال 
  

  

  :� ر��J 4ا�Lزا� ا���م -�ل �
  

  ]املعشوق مبفارقة إال العشق يزول ال[
 

  : ����4 5دة ا�&��ر
ن�� م ر��J 4 ا�ن ا�@
�ل -و �
  


ن[ ���
 �� ا��4ده �ن ا�����#4 ا��روج �4%ا���د  و

�ل ود،  أ�* � �� 4 +� ا���د و ا�/� 0 ظ�ن�َ  4ن ���+رب 


ن��ُ ا '�� ،" 4 � '�
 : �ل���د,]  B�ِ �َ  �ن: " � ا� �#� 

  ] و�ظ�ّ � أ����� 4ن ا�ُ��د ��Hل ا�&ر �ن ا���ّ�ص %�4

  
٩٩  

  

  !!!!مستحيل  بلصعب  :ھ�	ول 
  !؟؟هو مممكن حد يعيش من غري نت 

  

.. ���ن ه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ : ھ	و�ك �


ن �ن ا���ر ��5وا -�ل ا+�راع ا��توا�د�
ل إن 


0� 4
� 

  !..!ي ���,* و���ش �
4 أ �5دي 3داً 



ن و%ط�� د�و-�� �ن =�
ر �ت و�5دي 3دا و��س �رده �5

ش أي ���,* �  ..!!�رده و�

*دت و��ر,�ش إ� إذا �:�رة ، �/'���د 4ن ا� ت و�و  �
    ..إ ك ھ���رم  ظر ر� � �ك و� �,��� اھون ا� �ظر
ن إ�
ك 

 �درا%* أو =
ره ، 3داً ���ج ا��ت 9روري �و��� ��@� 

D� *س إ�ك �%�و�
  ..ھ�@در ��&رف و-��� �ت �5رف �و
  

  ..  جدًادي تضحية كب�ة أنا عارف إن 

  !بس الجنة تستاهل 
  

  
  

  
١٠٠  

���L�א����E�JB�s>> 
 

 ةا��ر �*ون �زم؛  �� ا�ذ�ب �
�� ھ�@C ة�ر �ل �
 #ا�� 
�إ ��رف�ااااااازم و،  وىأ ��دھ� #ا��

�4&�ن  �G/ك  	ط ��د�	وم و ؟؟ و�ك
  !����Vدش �ن  /س ا�,�ر �ر�
ن

  

طوة �وف ا��د+ل ا�,� ا��
ط�ن %��ك ��4 + �
 4@
5,��ن  وا/�� *و
س+طوة وو-)ك 5ن طر


د+,ش ��4� ���� ..  
  

� 0R� ��(
ا��
ط�ن �5رف إ�ك ���ب ����)* ا"+��ر ،  
�و%و%,ك اد+ل �س �وف آ+ر ا"+��ر وا+رج ، و�)د
ن 

و�)د
ن أ+��ر ، %�ب ر3,ك "+��ر ا��وادث وا:=�&�ب 

�ت �L0ت وا��Rن وا����-)ك ��د �� ��و�ك �Rرت وو، ا�

  !!!�� �5دة %
6* أو ���ھدة �وا-C -ذرة 
/�G 0ط	/ل  ك4ر'ت  	ص ھ���م وھ@� %	�
ا��رة دي ، 


��ب ر,�# ���&*ل ده �� #  �
  ..ا���ب ده و�ش ھ��
  

  



  
١٠١  

��ووووو����<tس�� �
��8�
4C4�>>KK� �

  

  

�ش  ا��
ط�ن�)د �� �@رر ا��و�* �ن ا��0وي دي ،  �


�ك وھ
زن 5,� د��=ك �
ل ���ر،%
 ة�ر �ھ 
@و�ك )دھ
@ھ

���١٠٠�رج 5,�  ��ت �تإده !!  ة�ر �ن ��3ش ،يو�)د 

 �ده -�ل ة�ر ١٠٠٠ ا�)�دة ا�%
6* ��)�لو! !�
,م �� ا�
وم 


�� ا��رة دي 5دّ  !!!!  


�ك �شC �� ا�ذ�ب @�3رد �� ��و%
 د
كأ ھ
@و�ك .. ھ


ش !! �,و 
� و-)ت�
ش أ�ل !!  ة��
د ���!!!!  

  !�ت �%��
ل ھ�@در ��طلإ ! =
رھ� �ن �)
ش ��@درش �تإ

  فالزم تكون عارف إنه �
  ..!!ش حاجة اسمها يأسمفييي 

   .. أول ما تقع ؛ إرجع لربك �
  ..وجدد التوبة يف لحظتها 

  
١٠٢  

 

 :زم .. 4@ج رو&�� �4% #��& ك إ
ك '�*ر و�ّ�  �

 ّ�����, lب 5,��ن +ر�
3� 3
 �&,ت *��3 أي �وو ..* ��

  ..!ا�دوا و���ل �ر�& :زم؛  ا�)0ج ر�,* �� �تإو
  

"ن �
4  .. ا��@ج وت ط�ل �و �%�وإ
�ك وا�
:س  �

��أ��
، و��ن �رده �
4  ا�دواء �ن �
ن�ا أو 3ر5* �راض 

�����ج ��ور و���ن %�
ن 5,��ن و�ز��* أ�راض &)�* 
 h��(��!!  

  
  

  فالوقت عامل أساسي ومهم جداااااا يف العالج �
        ..أطول وقت عالج  ج، كلما احتا شديدكلما كان ا`رض و

 

 �تإو ��6ب ر3)�,4 �و ھ
	��ك ر� � نإ ��:*د و��
ك �

  .. وا��ون �,4 رضا"ا�%�� و -د ذ�وب �)�ك

 ��5لأ �)�ل تأو�د* ا��و� �� و&د-ت �ت�ُ  إ ت �و �ل �

  ..!!!�� �ت *�+� �
��Iك ھ
�دل ر� � .. *&���

وأ&,�ت �ت ور3)ت �ر��� �و �ُ  ..أ
وه ��%�Lر�ش  �
  :-�ل J �)��� .. ھ���دل �%��ت �,�� %
��6ك  أ�وا�ك ،

ُيَبدُِّل اللَُّه  َفُأوَلِئَكَصاِلًحا  َعَمًال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل ِإال (
  ٧٠:ا��ر-�ن ) َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما ْم َحَسَناٍت َسيَِّئاِته

  
١٠٣  

  

 ا��
ط�ن 5دوك�C  �)ر�* ��طول �
��ك  إ�ك رو�ذ�ّ  �

-ف 5,� ر3,
ك -وم وأ* ، 3و� �� 5,
ك ا��&ر�ز و�,و �، 
  ! ا��&ر 5,
4 �� ا�3و�* ا�,� �)دھ�إ�ت �@ق و�ن 3د
د 

  ! " � �را,B و� ا���@م" � �)�رك �� ا��)ر�* و+,ّ 
  

  .. فإياك واليأس واالحباط  �
  .. باهللا الظن يءتسوإياك إنك 

  ..إوعى تسيء الظن باهللا ربك مهما عملت  �
  ؛  مةييييعظي بذنو عملت نتكو ممكن نتإ

  : عظماأل الذنب بس
 مشه نإ لربنا ورجعت تبت لو نكإ تفتكر كنإ

  ! هيغفرلك
  

  : �)��� J -�ل

  ْوِح الّلِهإنَُّه َال َيْيأُس ِمن َر{
   }َكاِفُرونإالَّ الَقْوُم ال 


و%ف :٨٧ 

  
١٠٤  


ل أوي ده و �




  : � ا���� -�ل.. �وف ا��د
ث ا��3

ً ذ  أ��ب �4داً  إن (  أذ �ت إ # رب 
� : '	�ل ��

 ً  �� أن �4دي م�ِ 4َ :  ر�� �� '	�ل ، �# '�1/ره ذ ��

 �� �*ث Hم ، �� 'V/ر ،�� و
:�ذ ا�ذ ب 
V/ر ر��ً 

 إ # رب 
�: '	�ل،  آ�ر ذ ��ً  أذ ب Hم � &�ء

 م�ِ 4َ :  ر�� �ل ، �# '�1/ره آ�ر ذ �� أذ �ت
 ، �� 'V/ر ،�� و
:�ذ ا�ذ ب 
V/ر ر��ً  �� أن �4دي


� : '	�ل،  آ�ر ذ ��ً  أذ ب Hم � &�ء �� �*ث Hم 

 م�ِ 4َ :  ر�� '	�ل ، �# '�1/ره ذ ��ً  أذ �ت إ # رب
د،  �� و
:�ذ ا�ذ ب 
V/ر ر��ً  �� أن �4دي 

�ق 5,
4 ) &�ء �� '�
��ل ���دي 1/رت��  
  

�ر �4إ ھ��ش �)�� ] : &�ء �� '�
��ل[  ��

)�ل أو �@�  

 ده *�ن إذا و�ُ
V/ر �� &�ء �� '�
��ل ؛ "..  ��3* أي

�	
  .. ا�ذ ب ��د وا�ر,وع ا�����رة ا��و�0 '# طر
  


% أ� [:  ا��&ري �,�%نو-
ل  ����
 ؟؟ ر�� �ن أ�د � 

  ؟؟؟؟ 
�ود Hم،  
��V/ر Hم ، 
�ود Hم ، ذ و�� �ن 
��V/ر

  ]  االستغفار من متلُّوا فال ، ذا منكم ظفر لو الشيطان دو : '	�ل



  
١٠٥  


ن ا��رات�ذ�ب ���� �و � �
=&ب �5ك �س ���وب  �@

  .. 0 أ�داً ا��و��لّ �ن '@ �َ و��رC3 �ر��� ، 

  :وا%Uل ��%ك 

  ربنا وإنت بتجاهد نفسك  ؟؟؟؟ طريق على نتإ و متوتحتب 
  !؟؟ ربك رمحة من قانط املعصية على رصم وإنت متوت والّ

  

 
  ..ى تفتكر مهما كان شكل حياتك إن التغيري شئ مستحيل وإوع�

  لك اجلليل القادر سبحانه وتعاىلمفيش حاجة مستحيلة على املألن 
  

5,� ��%ك  و�%رف �ل �و�5& �ذ�ب ���� �و ��ت �

'# ��ظ0  ��*ن ،ر� و��ر��ب ا��و�@�ت وا����6ا��)�& ��


ن	ر] و��	% *��ن و�# �ن أو�
�ء � ا��ُ �ل  �ر� � �وب�� !!  


ر L�� ھ�@در J ذنD� ك��
��و9وع �ش وا !!����� ���ت �


0 و�، ����ج %�
ن و: ��3* �H #' ر
V�� ده إ ت ��*ن!  
  


ب -,��  ��� �
  :إن أ&ل :زم �)رف 

  ]ع بالقلوب وليس باألقدام ُيقَط اهللا pإ الطريق[ 

 نإ �
@ن، � ��دق 
��نإ �
�� د+ل إذا دى وا�@,وب �
��

�% ز�ن �� *در3 ١٨٠ ھ��@,ب ���- �!!  

  
١٠٦  

2
�ك وا�
:س  �'
#��
*0 �ش إ� � .. � ��
ب @� .. ��,� 


ش و�)�&� ذ�وب &��بأ �,��..��ر� �)&وم �
�� �د و�

إ � أول ،  'رق ا��ؤ�ن 4ن أي �د �� # �س..  ��L,ط �,��


ن إ � 	

�Vط �
�وب '# ���4+� و
ر,B �ر�� وھو *�� � ��

���	
%4 �
:سووو2و' .. ھ
�وب �4
� و ..  
  


�رب .. 0 ِ�/رز # ا�وول 
�رب ا إوووو%4 �
:س �

   : -�ل � ا����و ..ارز # ا���ر 

 نِغيست ومن ، اللَّه يعفَّه عففيست ومن (
  ) اللَّه رهيصب ريتصب ومن ، اللَّه نِهيغ

4
�ق 5,�� ..  
  

  ر ــــفأبشـــ�
  ل ـــــــــــــــبك
  ..ر ــــــــــخي

  
  

  
١٠٧  

  

  !!!! فضيحة
 

  

+��ر �* ، ا���ر �� �وا-C ا��وا&ل وا"ر
�ن ��رة - �
���ر�
ن ھ
@و�وا 5,� ا��ت +�ر �
@ول إن �
4 ھ��رز 

 *
���ر أ%��ء و���* �
���ت ا�,� �
د+,وا 5,� ا��وا-C ا����
  !!!�ول ا�)��م 

  

�� ا�&د
د ا�ر4ب �ن ���0 ا����ت، و�� ا���ل  �&��� 
C-ا��وا *

�0 ھ�*ون �4% ا��T،  ا����G/ن ا�C  #وا��


&�ري 
�/رج�� !!!!!  
  

  

� ا�,� 
+,ّ  .. و�*ن.. ط�)�ً ا�+�ر ط,C إ��5* �)د �ده  �
 �� <9�-,�ك 
+�ف و
ر�3ف ��3رد �)ر��ك ��Dك ھ��
ا�د�
� -دام أ�ك وأ�وك وأ+�ك وأ+وك وأ&���ك و-را
�ك 

��ك �رده 
ر�,ف �ل ا��/روض إ � 
�ّ� و���
�ك ،  #

G' رف إن�
�0 ا�د 
� دي � ُ�	�رن و
 ��B �ن �*� � ��� 


�0 ا<�رة G/� رة����!!   


�0 ا<�رة ا��# ھ��	% �4% �رأى و���B �ن G'
  !!!ق أ,��
ن Iا��@

  
١٠٨  

����  B�0 ا��
G'0 ا��
ول � ����% ����ة 
وم ا�	 #':  
  

  ْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديهْوَم َنْخِتُم َعَلى أْفَواِههْم اْلَي{ 
   } ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبون ْرُجُلُهْمَوَتْشَهُد أ      


س :٦٥  
  

  !!!الفضيحة هتكون ملهاش مثيل  �
  !!نت عملتها متسجلة صوت وصورة إن كل حاجة أل

 
 

�  ���(� J ل�-:   

نَّا ُكنَّا إُكْم ِباْلَحقِّ َهَذا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعَلْي {

*  } ْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَنْسَتR�3٢٩:ا�  

  
  :�)���  و-�ل �

 ِسرَُّهْم َنْسَمُع ال نَّاأ َيْحَسُبوَن ْمأ {
  ٨٠:ا�ز+رف}َيْكُتُبون ْمَلَدْيه َوُرُسُلَنا َبَلى َوَنْجَواُهْم



  
١٠٩  

���� # �
وا��%�ب ھ
�@�  !���,�0 و�*�و�0 �ل ��3*  

ش ��3* ھ�)دي �ده ���%�ھل .. ��H	�ل ا�ذرة�� ��(
 ..!!   

  
  

 ��ص 4��ل  تإ #ا�� 4
 ك ن؛ إ وش���)ر� �تإ وا�,� �

�+
 ھ�&+دھ� طق و ، ھ# ا��# +����� �4&�ن���رام  �


وم �4
ك 0��
ھ� طق ار�ك و,و ,�
B أ�G4ءك�ل  ! ا�	


&+د �4
ك
 طق وھ ,�دك��% ؛  و�&+د �4
ك !!   

  : �)��� J -�ل
  

َشهَد َعَلْيهْم َذا َما َجاُءوَها َحتَّى إ{ 
َما َكاُنوا ب ْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْمَسْمُعُهْم َوأ

ْدُتْم وَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشه*  َيْعَمُلوَن
 ِذي أْنَطَق ُكلَُّه الََّقاُلوا أْنَطَقَنا اللََّعَلْيَنا 
َلْيِه ٍة َوإَل َمرََّوُهَو َخَلَقُكْم أوَّ َشْيٍء
  ٢١-٢٠:�&,ت } ُعونُتْرَج

  
١١٠  

� �
�4
ك �&+د 4
 ك ��� ���4+� 
�إ �و/ك ھ
�	% �رى  

  !؟؟ �
+� &و'��  تإ'��ش  �&+د ز � *ل�% 4 و�	ول
  

���� �
�4
ك �&+د إ
دك ��� ���4+� 
�إ �و/ك ھ
�	% �رى  

  !؟؟�وB و*ل را�ط إ���# ذر د��ت �4
�  *ل�4%  و�	ول
  

���� �
 &+د
 ��� ك ��� ���4+� 
�إ �و/ك ھ
�	% �رى 

  !؟؟ و*ل �*���0 �رام 4���+�&�ت  *ل�4%  	ول
و �4
ك
  

���� �
*ل ,وار�ك  ��� ���4+� 
�إ و/ك� ھ
�	% �رى 
  !!!!�&+د �4
ك دام ر�ك ا���ك ا�,�
ل ؟؟ وأ�G4ءك

  

   :و��� ر� � 
����ك و
	و�ك  �
  

   أما استحييت تعصيين ؟؟؟.. عبدي 
  !!هتقوله إيه ساعتها ؟؟ �

  

  
  

 

  
١١١  

 ��ر'� �د �*ل '*ركأ �4
ز .. *@�# ��مأ �� و�ل�

  ..�4 أي �د �)ر ..، �3رك ، -ر
�ك &���ك  ..��ت

 وا�د �ل،  و����م 
وم .. �
�� �د يأ يز ���وا ولد ا���س

 �ا�, وآ���4 �4�0أ و�5ده �L,4 �5ده �و�4 �ن �&���
�م 
4%�� ��@@�
  ؛ �زا�4أو ھ�و�4,����4 و �5ده،  

  :�س 
� �رى 
  

ب)  سؤالال ّمهل حد فيهم كان شايل َه �
  ؟؟ اهللا ييد

زان الق� والصراط وا`ي ّمكان شايل َه حد�
  ؟؟ يهوال دواأل

 

��K��

�����V0א�������
�>�(��
��b��و�KK� �
K��
��
"�����>����>>>>>>>DKK؟؟؟>> 

 

 �نو�)�ن  ����3ر �ا�, ا����3ت ولأ �ن�� إن �ھ
@و�و �

  ! " جوا�/رْ  ا��طن"  ؛ -�ره ��
�وت  �� �)د �%�نا� 3%م

*�� �4&�ن  4�ره ��Tف �
/ #  ��ناS #ا�� ا���,�
ن
 Q��

B آ�ر���و،  &+وا�+م �+م #ّG
  !!!! �4&� +م 

  
١١٢  

  

هيقولوا نرجع بس تاين للدنيا وإحنا عمرنا  �
  !!!  ما هننظر نظرة حرام تاين

  

 نناإ قبورنا ىف عندنا منيةأ غلىأ هيقولوا �
 نسبح وأ ةسجد هللا نسجد علشان الدنيا نرجع

   ..!!ةتسبيح
  

  ! عمرنا ىف ةحلظ لـــــــــــك على هيحسدونا �
  

        اللذات الشهوات وذهبت كل  اهيقولو �
  !! ومل يبق حتت التراب إال الذنوب واحلسرات

  

  } اَألْبَصاِر ُأْوِلي َيا َفاْعَتِبُروا {
  

  
 



  
١١٣  

�  #��
ب �� �
ھ� ��رى  ،'# ا����م وھد
�# �ك 

 *,
 ..-رر ا��و�* وا�ر3وع إ�� J  ��6ب��ل  أووووي�3

��
  .. �ن � �ن � ور���� ب
دوب ا�	��د
ث ھ� �ك  ھد
  

  

   : �-�ل ا����  �

ُ̀ؤِمن ُيْدِني اللَّه ِإنَّ (    القيامة َيوم ا
 ، النَّاس ِمن ُهَيسُتر َكَنَفُه ِهَعَلي َيَضع تَّىح

  ؟ذاوك اكذ َذْنب ُفَتْعر ! َعْبِدي ْيأ: اهللا  قولَيف
   ! َربِّ ْيأ َنَعْم:  َفيقول

   ، بُذُنوبه َقرََّرُه اِإذ تَّىح
  :َعزَّ َوَجلَّ اهللا قال ، َهَلك قد نَُّهأ ِسِهَنف يف ىَوَرأ

   ، االّدني يف عليك اَسَترُته قد نِّيإ   
   )  ماليو لك اغفرُته وقد

4
�ق 5,��  

  
١١٤  

  .. راًـــــــــــوأخي ����
  

  ..إمجد يا بطل  � 
  فسك من عبودية الشهوة واملعصية إمجد وحرر ن

 

  ..إمجد يا بطل  �
  فنتوات والـــيف مواجهة الشهد ـيك أسوخلّإمجد 

  

  ..إمجد يا بطل  �
    اعرف إن جهاد نفسك هو اجلهاد األكربوإمجد 

  
 

 

 ا��,��
ن و�ش .. �,د ��ب ا��وGوع نإ �4رف  �أ �

 �&رك �Lض 
وم ����ھ
+,وك  ا�,� ا����ب �� ا�,�

C-م ة�3رّ ھ@در  �شو !! و��طل ا�)�دة وا��وا,- Cل ا-ط�� 


رك��ر�,* �دأ �5
زك � ..و�*ن  !! ده ا��و9وع �� �

��ؤل وأ�ل  /�
0 ����/0 و �روح ,د
دةا�)0ج � ��,� ..  
  

  
١١٥  


ت �4% ا��طوات �و �
@ن إ�ك ��5
زك  �&�


0 � ا����
0 '# ا��رو�و*ول ا��# 4�� �ه/
*

ا��#  ا��@�0 ���را��ا�����ل �B ا�ذ ب ده 

�	�وم طو'�ن ا�&+وة و���د 4ن  ھ�	در،  ذ*ر �ھ�


�ً �/Gل �دي  ا�	ذارةI�+  ..  

   

  : و��ّ
ك '�*ر إن �
  

  =  الكالم من غ� تطبيق  �
      =   ر على ورقـــحب 
  رـــــــــــــــــــصف

  
١١٦  

  

و5,��ن 
%�ل 5,
ك ا��ط�
ق ، أ�� �3)�,ك  �

 ��,� *
 &*ل ��
ط '# ور0 وا�دة'# ا�+طوات ا�)�,

،  �4% �و��
�كأو  ز�+� �ّورھ� ، 


ول /�ك أي و�ص �4
+� *ل �� 
�ردد '# � 

 0
� ،وطّ�ق ا��# ذ*ر �ه '# *ل �ر��0  ..����
   ..و��9ل J ھ�0-� ا�+
ر �,4 

  

، ���+,ش �4 5,� أ&���ك  و�و ا��0م �35ك وأ��دك �

   .�� �ل �وا-C ا��ت ا��
ـــر Share( x(وا�5ل .. و���
�ك

  
  



  
١١٧  

  
*
  را�ط ا�&ورة 3ودة ��5

http://i.imgur.com/1ianXwV.jpg 

  

  
١١٨  

 
*
  را�ط ا�&ورة 3ودة ��5

http://i.imgur.com/yvB48u4.jpg  

  
١١٩  

 

 

  ،،مت حبمد اهللا وتوفيقه 
  

  أحلى حياة في طاعة اهللا

www.goodwayinlife.com        

  

  


